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82. KITAB TAKDIR

6594. Dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW
menceritakan kepada kami --dan beliau adalah orang benar lagi

dibenarkan-, beliau bersabda, "Sesungguhnya setiap kalian

dilatmpullcan (penciptaannya) di dalam perut ibunya selama empat

puluh hari, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, lalu

l. Bab

'02t1":t ;:r- & {)L h' p inr J'yt t::v :JG yt *'*
: '-i. a!, ,tcztcal cl o,. ,'., tot-..1o. ',.1;*ile I ,vy.6ri ;f ,y 6.'#-'€'Lf "al.,Jv -'o'/,iir
,€rrfi5r{'L }r e-.r- i ,u;'Ji'^UL'k'"i ,,,txi h
\i- €'';i'01 it; .L'r!St ,l Ui ; W'ri A; *l: y:t
\i Lr * q;r il L'k 6 ;L ,tfu S,( ,t;r,W.-J*'St
,y';t"of, qq* *it fi ;;rW ,iqJt ,1, b,:* ,Lt.,i

,i3t)i :f ?tr: c Wi ll L'k 6 ;L #t *f ,p.,W
.Lt;>r1 ,;ir Jo tiiLir6r gf ,p #,itli:r ,lb'r;*
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menjadi segumpal daging selama itu pula, lantas Allah mengutus

seorang malaikat lalu diperintahkan (untuk mencatatkan) empat hal,
yaitu: rezekinya, ajalnya, dan sengsara atau bahagianya, kemudian
ditiupkanlah ruh kepadanya. Maka demi Allah, sesungguhnya

seseordng di antara kalian ---atau seseorang- melakukan perbuatan
ahli surga sehingga tidak adajarak antara dia dengan surgd kecuali
hanya sedepa atau sehasta, lalu dia didahului oleh ketetapan itu
sehingga dia pun melalatkan perbuatan ahli neraka sampai akhirnya
dia masuk neraka. Dan sungguh seseorang melalatl<nn perbuatan ahli
neraka sehingga tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali hanya
sehasta atau dua hasta, lalu dia didahului oleh ketetapan itu sehingga
dia pun melakukan perbuatan ahli surga sampai akhirnya dia masuk
surga."

:Jtl ei ilL \t ** Ct * ,'ou ?nr e, *Uy ; ;t'*
L1'€i ,;JL "'o'r'qi ,:^fu L:r',51 ,j'# ffi f')rrht ,y,
'6i rjf ;f ?t'*; ,sl ,jG ,ia, ;A tf i,r ;tri rir; .;u

;f ,y ,ru."s |$lrFtri c; ,bilst c|ri; 7f

6595. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Allah menugasknn seorang malaikat untuk menangani
rahim, lalu dia berkata, 'Wahai Tuhanlat, setetes mani'. ,Wahai

Tuhanlat, segumpal darah'. 'Wahai Tuhanlat, segumpal daging,.
Kemudian tatkala Allah hendak menyempurnakan penciptaannya,
malaikat itu berlaata, 'Wahai Tuhanlat, laki-taki atau perempuan?
Sengsara atau bahagia? Bagaimana rezekinya? Kapan ajalnya?,
Makn ditetapkanlah semua itu l@tika berada di dalam pentt ibunya."

Keteransan Hadits:

(Bismillaahirrahmaaninahiim. Kitab Takdi). Abu Dzar
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menambahkan dari A1 Mustamli bab "Takdir", demikian juga yang

disebutkan dalam naskah mayoritas tanpa kalimat "Kitab Takdir"'

Kata ji-iir disebutkan dengan harakat fathah pada huruf qaf dan dal.

Allah berfirman dalam surah Al Qamar ay'It 49, )4'oiili ,7'y et

(sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran).

Ar-Raghib berkata, "Takdir yang ditetapkan menunjukkan

kekuasaan dan yang terjadi menunjukkan telah diketahui. Takdir

mencakup kehendak secara aqli dan perkataan secara naqli. Intinya,

adanya sesuatu pada suatu waktu dalam suatu keadaan sesuai dengan

ilmu, kehendak dan perkataan. Kalimat "pr ilr s33 artirryaAllah telah

menetapkannya. Kata ini boleh juga disebutkan tanpa tasydid 1 llrr iii
,}i:.J11."

Ibnu Al eaththa, berkata, *r:ri:lt litr it-j artinya Allatr telah

menjadikan sesuafu menurut ukuran. Menakdirkan rezeki adalah

menguasainya (atau memilikinya)."

Dalam bab "Memohon Perlindungan dari Beratnya Bencana"

pada pembatrasan tentang doa, telah dikemukakan apa yang dikatakan

oleh Ibnu Baththal tentang perbedaan antara qadha' dan takdir.

Al Karmani berkata, "Yang dimaksud dengan takdir adalah

ketetapan Allah. Para ulama mengatakan, batrwa qadha' adalaft

ketetapan gmum yang bersifat gtobal dari zaman azali, sedangkan

takdir adalah bagian dan perincian ketetapan itu."

AbuAlMuzhaffarbinAs-Sam'aniberkata,'lUntuk
mengetahui masalah ini adalah berdasarkan nash Al Qur'an dan

Sururatr tanpa mengandalkan qiyas (analogi) maupun logika. orang

yang menyimpang dari jalur ini berarti dia telah tersesat dan

mengalami kebingungan, tidak akan mencapai keyakinan dan

merasakan ketenteraman hati. Karena takdir adalah salah satu rahasia

Allah, yang hanya dikhususkan bagi orang alim lagi berpengetahuan,

sedangkan bagi yang lain Allah menutupinya dari akal para makhluk

- FATHUL BAARI



serta jangkauan pengetahuan mereka karena hikmah tertentu. Oleh

karena itu, takdir tidak diketahui oleh nabi yang diutus sekalipun,

bahkan malaikat yang didekatkan kepada-Nya. Ada juga yang

mengatakan, bahwa rahasia takdir akan disingkapkan bagi mereka

setelah mereka masuk surga, dan tidak akan disingkapkan bagi mereka

sebelum mereka memasukinya. "

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad ymg hasan dan

hadits Ibnu Mas'ud secara marfu', q*6 3tit 7i riy gito disebutkan

talrdir, maka diamlah lcalian).Imam Muslim meriwayatkan dari jalur

Thawus, "Aku pernatr bersama sejumlah sahabat Rasulullatr SAW,
mereka berkatq 'Segala sesuatu sudah ditakdirkan'. Dan aku

mendengar Abdullah bin Umar berkata, 'Rasulullah SAW bersabda,
'o53r1 ijJt ,P :*:qk $rsoto sesuatu telah ditakdirkan, bahkan

lrelemahan dan lcecerdas an)' ."

Saya (Ib4u Hajar) katakan, ffir aaatatr kebalikan dart )-L.;Jr

(lemah), yaitu cerdas dalam segala urusan, baik urusan dunia maupun

akhirat. Makna hadits ini adalah, segala sesuatu tidaklah terjadi di
alam wujud kecuali telah diketahui Allah dan sesuai dengan

kehendak-Nya. Kedua sifat itu disebutkan dalam hadits ini untuk
mengisyaratkan bahwa semua perbuatan kita 

-walaupun 
kita ketatrui

dan kita kehendaki sendiri- tidak akan terjadi kecuali dengan

kehendak Allah. Apa yang disebutkan oleh Thawus ini 
-baik 

secara

marfii'maupun mauquf- sesuai dengan firman Allah dalam surah Al
Qarnar ayat49, )*r6fu :A F $lsesunggahnya Kami menciptakan

segala sesuatu menurut ulatran).

Ayat ini berfungsi sebagai nastr yang menyatakan bahwa Allah
menciptakan segala sesuatu dan menetapkan detailnya, dan ayat ini
lebih khusus daripada firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 102,

:,f ,y',i.g (Pencipta segala sesuatu) dan firman-Nya dalam surah

Ash-Shaaffaat ayat 96, tt:ri;tt tit'Eitr?nrs goaonal AllahJah ya;ng
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menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu).

Cukup populer di kalangan para salaf dan khalal bahwa ayat

ini diturunkan berkenaan dengan takdir. Imam Muslim meriwayatkan

dari Abu Hurairah, ,* & *vitt ,k ,4t o|bq,f-;'i$;e
ili pr (Orang-orang musyrik Quraisy datang mendebat Nabi SAW

mengenai takdir, lalu turunlah ayat ini). sebelumnya, telah

dikemukakan sekilas pemaparan mengenai masalah ini saat

menjelaskan pertanyaan Jibril pada pembatrasan tentang iman, bahwa

percaya kepada takdir termasuk salah satu rukun iman. Di sana juga

disebutkan pandangan golongan Qadariyah sehingga tidak perlu

diulang di sini. Madzhab para salaf memastikan bahwa segala perkara

adalah dengan takdir Allah, sebagaimana yang difirmankan-Nya

dalam surah Al Hijr ayat 2l, )4rt i F $ ,'ah.t y U'+ il :r? 
'u ot:

{.Jt? (Dan tidak ada sesuatu pun melainl<an pada sisi Kami-lah

khazanahnya; dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan

ukuran tertentu.).

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, lt *$ (Dari Abdullah). Dia adalah Ibnu Mas'ud.

Dalam riwayat Adam disebutkan dengan redaksi, ):PU.lt'* "i*
(Alat. mendengar Abdullah bin Mas'ud).

-'6'1rbJt i!;t'r tt 't-t-;gt 
^Jrt?tr k lt St:,tu:l;

(Rasulullah SAW menceritakan kepada kami -dan beliau adalah

orang benar lagi dibenarkan-). Ath-Thaibi berkat4 "Makna'O;r1e)t

(benar) adalatr yang mengabarkan kebenaran dengan perkataan.

Makna 'O\!bit adalah yang perkataannya dibenarkan' Atau maknanya

adalah yang Allah membenarkan janji-Nya terhadapnya."

Al Karmani berkata: Karena kandungan hadits ini

mengandung perkara yang bertentangan dengan konsep yang dianut

oleh para tabib, berarti dia (Ibnu Mas'ud) mengisyaratkan kekeliruan
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pendapat yang mereka nyatakan. Atau mungkin dia menyatakan
demikian karena merasa senang mengemukakannya, mengharapkan
keberhakan dan merasa bangga. Hal ini dikuatkan dengan terdapabrya
lafazh ini dalam hadits Anas, dan tidak' ada sesuatu pun yang
mengisyaratkan kekeliruan apa yang disebutkan itu, yaitu hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Al Mughirah bin Syu,bah,
'*t'H tt?;'j, Lf *,,)*- O :|*ir 0l&rr ti* (Aku mendengar

orang yang benar lagi dibenarkan bersabda, "TidaHah kasih sayang
itu dicabut kecuali dari orang yang sengsara.')

Dalam pembahasan "tanda-tanda kenabian" juga telah
dikemukakan hadits Abu Hurairah, Siti ,Jy-O';,tlirO;rLJr ',**

,#'H *l'15'.6- 
'b Oi ldtu mendengar orang yang benar lagi

dibenarlrnn bersabda, "Kebinasaan umatlat di tangan para budak
dari kalangan Quraisy.' )

Hadits ini dikenal sebagai riwayat dari Al A'masy dengan
sanad yang disebutkan di sini. Ali bin Al Madini dalam l<ttab Al ltal
berkata, "Dulu, kami mengira bahwa Al A'masy meriwayatkannya
sendirian, sampai akhimya kami menemukannya dari riwayat Salamah
bin Kuhail daiZaidbin Wahab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, haditsnya diriwayatkan oleh
Ahmad dan An-Nasa'i. Habib bin Hassan juga meriwayatkannya dari
zud bin wahab yang kami temukan dalam l<rtab Al Hiryah. zaid
sendiri tidak meriwayatkannya sendirian dari Ibnu Mas'ud, karena
diriwayatkan juga darinya oleh Abu Llbaidah bin Abdilrah bin Mas'ud
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad. Selain itu, hadits
Alqamah diriwayatkan oleh Abu ya'la, Abu Wa'il dalam kitab
Fawa'id Tamman, Mukhariq bin bin Sulaim dan Abu Abdurratrman
As-Sulami yang keduanya diriwayatkan oleh Al Firyabi dalam kitab
Al Qadar. Ia juga meriwayatkannya dari riwayat Thariq dan dari
riwayat Abu Al Ahwash Al Jusyami, keduanya dari Abdullah, secara
ringkas. Demikian pula riwayat Abu Ath-Thufail yang diriwayatkan

i

i
tL
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oleh Imam Muslim, Najiyah bin Ka'ab dalam kitab Fawaid Al Isawi,

serta Khaitsamah bin Abdunahman yang diriwayatkan oleh Al

Khaththabi dan Ibnu Abi Hatim. Sebagian mereka tidak

menisbatkannya kepada trbnu Mas'ud.

Banyak sahabat selain Ibnu Mas'ud yang meriwayatkannya

dari Nabi sAw, baik secara panjang lebar maupun secara ringkas, di

antaranya: Anas, haditsnya disebutkan Imam Bukhari setelah hadits

ini; Hudzaifah bin Asid yang diriwayatkan oleh Imam Muslim;

Abdullah bin Umar yang disebutkan dalam kitab Ash-Shadr karya

Ibnu Wahab, At Afrad karya Ad-Daraquthni, Musnad Al Bazzar da].i

jalur lainnya yang lemah dan Al Firyabi dengan sanad yang kuat;

sahal bin Sa'ad sebagaimana yang akan dikemukakan pada

pembahasan ini; Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,

Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad denan sanad yang shahilr; Abu

Dzar yangdiriwayatkan oleh Al Firyabi, Malik bin Al Huwairits yang

diriwayatkan oleh Abu Nu',aim dalam kitab Ath-Thibb dan Ath-

Thabarani; Rabah Alllakhmi yang diriwayatkan oleh Ibnu

Mardawaih dalam l<rtab AtTafslr; Ibnu Abbas dalam kitab Fawa'id Al

Mukhlish dari jalur lainnya yang lemah; Ali dalam kitab Al Ausath

karya Ath-Thabarani dari jalur lain:rya yang juga dhaf; Abdullah bin

Amr dalam kitab Al Kabir dengan sanad yang hasan; Al Urs bin

Amirah yang diriwayatkan oleh Al Bazzat dengan sanai,d jayyid;

Aktsam bin Abi Al Jaun yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan

Ibnu Mandah dengan sanad yang hasan: dan Jabir yang diriwayatkan

oleh Al Firyabi.

Adapun At-Tirmidzi di dalam judulnya hanya mengisyaratkan

Abu Hurairah dan Anas. Sementara itu Abu Awanah

meriwayatkannya dalam kitab Ash-Shahih dari dua puluh lebih

sahabat Al A'masy, di antaranya dari kalangan pila sahabatnya

adalatr: Sulaiman At-Taimi, Jarir bin Hazim dan Khalid AlHadzdza';

dari tingkatan Syu'bah adalah: Ats-Tsauri , Zaidah, Ammar bin Zuraiq

dan Abu Khaitsamah.
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Riwayat yang tidak terdapat dalam catatan Abu Awanatt

adalah riwayat Syarik dari Al A'masy. Riwayat ini diriwayatkan oleh

An-Nasa'i pada pembahasan tentang tafsir dan juga riwayat Warqa'

bin Umar, Yazid bin Atha' dan Daud bin Isa yang diriwayatkannya

secara lengkap. Saya juga pernah menukilnya di dalam sebuah naskah

tersendiri dari banyak jalur yang mencapai sekitar empat puluh orang

dari Al A'masy. Namun naskah itu sudah hilang dari say4 seandainya

saya dapat menelusurinya lagi, tentu akan lebih banyak dari itu.

'€'Cf bi $"rungglrhnya setiap kalian). Abu Al Baqa' dalam

I'rab Al Musnad berkata, "Kata Lf n*y" boleh dibaca fathah katena

sebagai maf'ul dari g3-;, jika diungkapkan dengan kasrah 1ir9 mafa

terputus dari perkata* Uili."

Sementara itu An-Nawawi dalam Syolh Imam Muslim

mengatakan, bahwa kata itu dibaca kasrah (0!) sebagai bentuk

penceritaan, namun boleh juga dibaca fathah. Alasan Abu Al Baqa',

balrwa harakat lasrahbertentangan dengan zhahimya, dan tidak boleh

berpaling dari itu kecuali jika ada yang menghalangi. Seandainya

dibolehkan tanpa mengikuti asal penukilan, tentu dibolehkan juga

membaca dengan kasrah seperti firman Allah dalam surah AI

Mu'minuun ayat 35, illl 'il # V'q: Q4pakah ia menjaniikan kepada

kamu sekalian, bahwa bila kamu telah mati). Sementara para qari'
sepakat bahwa kata itu dibaca fathah. Al m"}i menanggapi, bahwa

hadits ini diriwayatkan dengan harakatfathah (;ti) dan dengan harakat

kasrah (?;1).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Al laluzi menyatakan, bahwa

hadits ini hanya diriwayatkan dengan harakat kasrah. Kemudian Al
Khubi berkata, "Seandainya tidak ada riwayatnya seperti demikian

(yakni dengan harakat fathah dan dengan harakat kasrah), berarti

meriwayatkannya dengan makna tidak dilarang." Setelah itu ia

menanggapi tentang redaksi ayat tersebut, bahwa janji itu adalah
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kandungan redaksinya, bukan dengan ket*rususan lafazlnya, karena

itulah mereka sepakat dengan bacaan fathah. Sedangkan di sini,

penceritaan hadits boleh dengan lafazlnya dan boleh juga dengan

maknanya.

,11 f e'&- (Dikumputkan [penciptaannyal di dalam perut

ibunya). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu
Dzar dari gurunya, sedangkan yang dari Al A'masy disebutkan

dengan redaksi, ii,* e'e',rF-'€ *ij* il. lsesungguhnya

penciptaan setiap kalian dikumpullcan di dalam perut ibunya). kti juga

merupakan redaksi riwayat Adam yang dikemukakan pada

pembahasan tentang tauhid. Demikian juga yang disebutkan dalam

riwayat mayoritas dari A1 A'masy. Sedangkan dalam riwayat Abu Al
Ahwash darinya, disebutkan dengan redaksi, f e rti;'4A- f t;i"tt1

ii ls"rrogguhnya setiap knlian dilampulkan pencip,taannya di dalam

perut ibunya).

Selain itu, riwayat Abu Mu'awiyah dan Waki' bin Numail
menyebutkan seperti itu. Dalam riwayat Ibnu Fudhail dan Muhammad

bin Ubaid yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan dengan

redaksi, it f e €9t'rb #"iil Tsesungguhnya penciptaan setiap

kalian dikumpulkan di dalam perut ibunya). Sementara dalam riwayat

Syarik disebutkan seperti riwayat Adam, hanya saja dia

menyebutkannya i-ri oil (anak Adam) sebagai ganti n{$i (setiap

kalian).

Yang dimaksud dengan pengumpulan ini adalah

penggabungan sebagiannya dengan sebagian lainnya setelah

sebelumnya tercerai berai. Kata})i adalah bentuk mashdar yang

digunakan untuk mengungkapkan tentang tubuh, dan ini dimaknai

sebagai maf'ul, seperti kalimat: f\\ *'* Fj; '.ri' 
(dirham ini buatan

Emir). Maksudnya, buatannya.
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Al Qurthubi dalam kttab Al Muftim berkata, "Maksudnya,
mani masuk ke dalam rahim ketika memancar dengan kuat akibat

dorongan syatrwat sehigga berceceran, Ialu Allatr menghimpunkannya

,di 
ternpat anak di dalam rahim."

6i-'r#.:i (Selama empat puluh hari).Dalam riwayat Adam ada

tannbahan, ,X) c;SJil letau empat puluh malam).Demikian juga yang

dikemukakan rnayoritas periwayat dari Syu'bah, namun disertai

dengan keraguan. Dalam riwayat Yatrya Al Qaththan,'Waki', Jarir dan

Isa bin Yunus disebutkan ,Ji ;;;ti lSetama empat puluh hari)tanpa

keraguan. Sedangkan dalam riwayat Salamah bin Kuhail disebutkan,

W'*;ri (Empat puluh malam) tanpa keraguan. Kesimpulannya, ymg

dimaksud adalah hari dan malamnya, atau malam dan harinya.

Dalam riwayat Abu Awanah dari Watrab bin Jarir, dari

Syu'batr disebutkan seperti riwayat Adam, tapi dengan tarnbahan kata

"i;So! 1oi, mani) di antara l<ata'$vi (setiap kalian) dan Ssi @mpat

puluh). Dengan demikian jelaslah batrwa yang dikumpulkan itu adalah

air mani. Asalnya, ketika air mani laki-laki bertemu dengan ovum
perempuan melalui proses persetubuhan, dan dari situ Allah hendak

menjadikan janin, maka Allah menyediakan sebab-sebabnya. Karena

di dalam rahim perempuuul ada dua kekuatan, yaitu kekuatan

merentang ketika masuk mani laki-laki hingga menyebar di dalam

tubuh perempuan, dan kekuatan manahan, yakni mani itu tidak
mengalir keluar dari kemaluilnnya walaupun posisi kemaluan terbalik
(menghadap ke bawatr) dan tabiat mani itu berat. Mani laki-laki
mengandung kekuatan aktif sementara ovum perempuan mengandung

kekuatan pasif, sehingga ketika bercampur maka mani laki-laki
menjadi seperti saripati susu.

Ada juga yang mengatakan bahwa keduanya mempunyai

kekuatan aktif dan pasif, namun kekuatan aktif pada mani laki-laki
lebih banyak sementara pada ovum perempuan sebaliknya. Seorang

ahli anatomi mengatakan, bahwa mani laki tidak mempunyai peran
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dalam terjadinya anak kecuali dalam mengikatrny4 karena anak terjadi

dari darah haid, namun hadits-hadits bab ini menolak pandangan ini.

Sedangkan pendapat yang disebutkan pertama lebih sesuai dengan

hadits.

Ibnu Al Atsir dalam kttab An-Nihayahberkata, "Kemungkinan

yang dimaksud dengan 'pengumpulan' dalam hadits ini adalah

menetapnya mani di dalam rahim, yakni diamnya mani selama empat

puluh hari dengan mengalami proses perkembangan di dalamnya

hingga siap dibentuk, setelah itu dibentuk. Ada juga yang mengatakan,

bahwa Ibnu Mas'ud menafsirkannya, bahwa apabila mani telah berada

di dalam rahim, lalu Allah hendak menciptakan manusia darinya,

maka mani itu merambah ke tubuh si perempuan ke bawa setiap kuku

dan rambut, kemudian berdiam selama empat puluh hari, kemudian

turun menjadi darah di dalam rahim, itulah pengumpulannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penafsiran ini disebutkan oleh Al
Khaththabi. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya

dari riwayat Al A'masy, dari Khaitsamah, dari Abdurrahman, dari

Ibnu Mas'ud. Perkataan Al Khaththabi, "itulah pengumpulannya,"

adalah penafsiran sebagian periwayat hadits ini, dan menurut dugafn

saya bahwa itu berasal dari Al A'masy. Namun, Ibnu Al Atsir
menduga bahwa itu adalah lanjutan perkataan Ibnu Mas'ud sehingga

ia pun menyisipkan di dalamnya. Namun dalam riwayat Khaitsamah

dari Ibnu Mas'ud tidak menyebutkan penafsiran "pengumpulan" itu.

Ath-Thaibi menguatkan penafsiran ini, dia berkata, "Seorang

sahabat lebih mengetahui penafsiran hadits yang didengarnya, dan

penalonilannya lebih layak untuk diterima, sedangkan dari selain

sahabat harus lebih diwaspadai, karena tidak selayaknya generasi

setelahnya menolak perkataannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits Malik bin Al
Huwairits disebutkan secara marflt', yarrg intinya menyelisihi

penafsiran tesebut, "Apabila Allah hendak menciptakan seorang

hamba, lalu seorang laki-laki menggauli seorang perempuan, maka air
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rnaninya menyebar ke seluruh urat dan anggota tubuh si perempuan

itu. Kemudian pada hari ketujuh Allah mengumpulkannya, kemudian
rnengadakan setiap urat dalam bentuk apa pun susunan yang

dikehendaki-Nya." Dalam lafazh lainnya disebutkan, 'I(ernudian dia

membacakan surah Al Infithaar ayat 8, 
"rlS'ti5 

6 t;*'rtt e lOatam

bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu).

Riwayat ini memiliki hadits penguat dari hadits Rabah Al-
Lakhmi, namun tidak menyebutkan "hari ketujuh." Kesimpulannya,

redaksi tambahan menunjukkan batrwa pembentukan itu pada hari
kefujuh, yaitu saat pengumpulan mani, sernentara zhahir riwayat-
riwayat lainnya menyebutkan bahwa pengumpulan itu dalam ernpat

puluh hari.

Dalam riwayat Abdullatr bin Rabi'atr dari Ibnu Mas'ud
disebutkan, bahwa mani akan berjiwa, bila telah berada di dalam

rahim, maka ia berada dalam tubuh selama empat puluh hari,
kemudian berubah menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal

dagrng. Dalam hadits Jabir disebutkan, bahwa apabila mani telah

menernpati ratrim selama empat hari atau empat puluh malam, Allatl
mengizinkan pembentukannya. Serupa itu pula yang disebutkan dalam

hadits Abdullah bin Amr. Sementara itu disebutkan dalam hadits
Hudzaifah bin Asid dari riwayat Ikrimatr bin Khalid dari Abu Ath-
Thufail darinya, bahwa mani menetap di dalam rahim selama empat
puluh malam, kernudian ditangani oleh rnalaikat. Demikian juga
dalam riwayat Yusuf Al Makki dari Abu Ath-Thufail yang

diriwayatkan oleh Al Firyabi.

Dalam riwayatnya dan juga Imam Muslim yang berasal dari
Amr bin Al Harits, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath-Thufail
disebutkan,ilAi:fi)1'J",>X aplur'; ril lAiU mani telah berlalu ernpat

puluh tiga malam). Sedangkan dalam naskah lainnya disebutkan, g&.

4 o;;"fi (Empat puluh dua malam).Dalam riwayat Ibnu Juraij dari

Abu Az-Zubair yang diriwayatkan Abu Awanah disebutkan, fL{
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u'F'rft (Empat puluh clua'S- lni disebutkan juga dalam riwayat lmam

Muslim namun tidak mengemukakan lafazhnya, tapi mengatakan

seperti yang dikatakan oleh Amrbin Al Harits'

Selainitu,dalamriwayatRabi,alrbinKultsumdariAbuAth.
Thufail yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, biii" ;iti ti1.

4 ';;"rft *rii iiii ,b'ia- (Apubita Attoh hendak menciptukun

sestuttu, muku Alluh mengizinkonnya selama emput puluh sekian

ntalarrt). Dalam riwayat Amr bin Dinar dari Abu Ath-Thufail

disebutkan juga, i:; *t\ f')t e'j;- v:t4 "**3' *arLj' J'+
.sfs(Malaikatmasukketlalammanisetelahmaniituberucludi

dctlcrnt rcthint selctma empat puluh atau emPctt puluh lintu hari)'

DemikianredaksiyangdiriwayatkanolehlbnuUyainahdariAmr
yang diriwayatkan oleh lmam Muslim' Al Firyabi meriwayatkannya

dari jalur Muhammad bin Imam Muslim Ath-Thaifi dari Amr' dia

nrenlatakan, eUil {?i .4J',#tft"rUe 6,*pat puluh lima mulant,

lalu dia memastikan itu)-

Kesimpulandariperbedaanriwayat-riwayatini,bahwahadits-

hadits Ibnu Mas',ud tidak berbeda dalam menyebutkan empat puluh,

demikian juga dalam sejumlah hadits lainnya mengenai ini'

Sedangkan mayoritasnya tidak menyebutkan batasan, seperti hadits

Anas, hadits kedua pada bab ini. Hadits Hudzaifah bin Asid merniliki

perbedaan|afazhdariparapenukilnya,sebagianmerekamenyebutkan

empat puluh sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud' ada yang

menambahkan dua, tiga, lima atau beberapa' kemudian juga di antara

mereka ada yang menyebutkan secara pasti dan ada juga yang dengan

ragu.

Al Qadhi Iyadh telah menyatukannya dan sampai pada

kesimpulanbahwadidalamriwayatlbnuMas,udtidakadayang
menunjukkanbahwaituterjadisaathabisnyaempatpuluhhari
pertama dan bermuianya empat puluh hari kedua' tapi hanya
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menyebutkan empat puluh hari secara mutlak. Maka kernungkinan

maksudnya adalatr, itu terjadi di awal empat puluh hari kedua.

Sedangkan perbedaan jumlah hari yang lebih dari empat puluh

kemungkinannya adaiatr sesuai dangan perbedaan kondisi janin. Ini
adalah penggabungan yang bagus seandainya sumber haditsnya

berbeda, namun sumbernya sama dan bermuara pada Abu Ath-Thufail
dari Hudzaifah bin Asid, sehingga ini menunjukkan tidak pastinya

kadar yang lebih dari empat puluh hari. hri juga tidak menolak

tambahan yang terdapat dalam hadits Malik bin Al Huwairits tentang

penetapan bentuk pada hari ketujuh, dan pada masa itu dimulainya
pengumpulan mani yang sebelumnya terpencar.

Ibnu Mandatr mengatakan, bahwa itu adalatr hadits muttashil
yang sesuai dengan syarat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, sedangkan

perbedaan lafazh antara yang menyebutkan batrwa itu berada di dalam
perut dan yang menyebutkan bahwa itu di dalam rahim, tidak
mempengaruhinya, karena pada hakikatnya itu terjadi di dalam rahim,
sedangkan rahim ada di dalam perut. Mereka juga menafsirkan firman

Allah dalam suratr Az-Zwar ayat 6, Pr'.J. pUG ti (Oatam tiga

kegelapan), bahwa maksudnya adalatr kegelapan plasenta, kegelapan
rahim, dan kegelapan perut. Itu karena plasenta di dalam rahim,
sedangkan rahim di dalam perut.

1lj;'J;'rilb f (Kemuaian menjadi segumpal darah selama

itu). Dalam riwayat Adam disebutkan dengan redaksi, 
'Jr, i,ilb b:k'j

',!J.i (Kemudian menjadi segumpal darah selama i/z). Sedangkan

dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, e'r'*'j
tLJ,i 'e, ettb',!).5 (Kemudian dalam pada itu menjadi segumpal darah

selama itu).'O$S di sini bermakna berubah menjadi. Artinya, mani itu

menjadi sifat tersebut selama empat puluh hari, kemudian berubah
menjadi sifat berikutnya. Kemungkinan juga maksudnya adalah

perubatrannya sedikit demi sedikit, yaitu daratr membalut mani selama
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empat puluh hari pertama setelah berkernbang dan menumbuhkan

bagian-bagiannya sedikit demi sedikit hingga sempurna menjadi

segumpal darah dalam masa empat puluh hari itu, setelah itu darah

dibalut daging sedikit demi sedikit hingga ak*rirnya semuanya menjadi

segumpal daging, dan sebelumnya juga tidak disebut segumpal darah

selama rnasih berbentuk mani. Demikian juga setelahnya, yaitu pada

masa menjadi darah, lalu menjadi dagrng.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Abu ubaidah

menyebutkan, bahwa Abdullah mengatakan secara marfu', ;-jihlt?s1

'$s I q.6 ,P 6'i',#:1 €}t e'tt:$:i lSo"ngguhnya mani itu berada

di dalam rahim selama empat paluh hari dalam bentulorya semula,

tidak mengalami perubahan). Sanad-nya lemah dan terputus.

Kalaupun riwayat ini valid, maka kalimat "tidak mengalami

perubahan" ini diartikan tidak mengalami perubahan secara sempuma,

yakni tidak sempurna berubatr menjadi segumpal daratr kecuali setelah

genap empat puluh hari. Dan ini tidak menafikan bahwa dalam masa

empat puluh hari pertama mani itu berubah menjadi daratr hingga

akhimya menjadi segumpal daratr.

At Fadhil Ali bin Al Muhaddab Al Hamawi, seorang tabib,

menukil keseragaman pendapat para dokter, bahwa pembentukan

janin di dalam rahim terjadi dalam waktu sekitar empat puluh hari,

dan pada kurun waktu ini sudah bisa dibedakan jenis kelaminnya

apakah laki-laki ataukah perempuan berdasarkan unsur-unsur yang

menunjukkan arah bentuknya. Kemudian menjadi segumpal darah''

juga dalam kurun waktu seperti itu. Mereka berkata, "Gerakan janin

secara halus akan terasa pada masa pembentukannya." Kemudian

menjadi segumpal daging kecil juga selama kurun waktu seperti itu,

yakni pada empat puluh hari ketiga, lalu ia pun dapat bergerak'

Selanjutnya dia berkata, "Para dokter sepakat bahwa ruh tidak

ditiupkan kecuali setelah empat bulan."

Syaikh Syamsuddin Ibnul Qayyrm menyebutkan, bahwa di
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dalam ratrim terdapat lapisan kasar seperti spons yang bersifat
menyerap mani seperti halnya tanah kering yang mencari air, jadi
secara tabiat lapisan itu mencari mani, karena begitu ada mani maka

langsung diserap dan dibungkus agar tidak rusak oleh udara. Setelah

itu Allah mengizinkan malaikat rahim untuk memprosesnya dalam

masa empat puluh hari. Dalam masa ernpat puluh hari ituiatr
penciptlan dikumpulkan.

Para dok:ter mengatakan, bahwa bila mani telah terbungkus di
dalam rahim dan belum dilepaskan, maka akan berproses dan tumbuh

hingga genap enam hari, lalu muncullatr titik-titik pada bakal jantung,

otak dan hati, lalu di antara titik-titik itu akan tampak lima garis

hingga genap tiga hari, kemudian proses menjadi darah berlangsung

hingga genap lima belas hari, lalu tampaklatr bakal ketiga anggota itu,
setelah itu muncul bakal tulang belakang hingga genap dua belas hari,
kemudian bakal kepala terpisatr dari bahu dan ujung-ujung tubuh dari
tulang pinggang dan perut dalam masa serrbilan hari, lalu benhrk ini
tampak jelas dalam errpat hari, sehingga genap empat puluh hari.

hilah makna sabda Nabi SAW , 6TJ#,:i |'rtie '6i,i- genciptaannya

dihmpullrnn dalam empat puluh hari).

Keterangan ini menyebutkan rinciannya, dan ini tidak
menafi kan sabda beliau, |:lj;'J-+'z-fib't'k'j (Kemudi an mmj adi

segumpiql darah selama itu). Karena walaupun itu merupakan

segumpal darah, n:rmun pada masa empat puluh hari kedua ini telah

berubah dari bentuk mani, dan bakal-bakalnya sudatr tampak samir
secara bertahap. Kemudian dalam masa etnpat puluh hari berproses

mengeras bersamaan dengan berkembangnya proses pembentukan itu
sedikit demi sedikit hingga menjadi segumpal dagrng. Saat inilah
sudah tampak bentuknya secara jelas. Setelah genap empat puluh hari
yang ketiga ditiupkanlah ruh sebagaimana yang disebutkan dalam

hadits shahih, dan ini tidak dapat diketatrui kecuali berdasarkan

wahyu. Hingga banyak tokoh dokter dan filusuf yang mengatakan

bahwa diketatruinya itu berdasarkan perkiraan. Namun mereka
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berbeda pendapat mengenai titik rnana yang lebih dulu muncul, dan

mayoritasnya menyatakan titik jantung.

Ada yang berpendapat, bahwa yang pertama kali terbentuk

adalah pusar, karena janin lebih membutuhkan makanan daripada

unsur-unsur kekuatan, karena melalui pusar ia mendapat makanan.

Sedangkan organ tubuh lainnya seakan-akan saling bersilangan

sementra pusar berada di tengatrnya. Daxi situlah janin bernafas dan

me,ndapatkan nutri sinya.

|::j;'#i'efuf itk-'j (Kemudian menjadi segumpal dagtng

seperti rrz). Dalam riwayat Adam disebutkan dengan redaksi, L4
(seperti itu). Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan

seperti yang terdapat pada redaksi "segumpal daging'. Maksudnya,

seperti masa yang yang telah disebutkan sebelumnya (empat puluh

hari). i-iiriil adalah daratr yang menggumpal dan kasar. Disebut

demikian karena kerentanannya dan ketergantungannya terhadap apa

yang melewatinya. iilir-ijr adalah segumpal dagtng. Kata itu disebut

demikian seukuran apa yang dikunyah oleh yang mengunyatr.

tk &t 'c* 
f (Kemudtan Atlah mengutus seorang malaikat).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, Uii *'e;;l-'j (Kemuaian

diutuslah seorang malaiknt kepadanya). Sedangkan dalam riwayat

Adam juga disebutkan seperti riylVat Al Kasymihani, namun dia

menyebutkannya dengan lafazh,'r!)trlt (mal aikaf). Seperti juga riwayat

Imam Muslim, dengan redaksi, 1r' Jri f (Kemuaian Allah mengutus).

Huruf lam di sini (pada lafazh tl-[Jt1 menunjukkan makna definit.

Maksudny4 jenis malaikat yang ditugaskan menangani rahim,

sebagaimanayang disebutkan dalam riwayat Hudzaifah bin Asid, dari

riwayat Rabi,ah bin Kultsum , f}-l'E; t<ibi (Bahwa malaikat

yang ditugaskan menangani rahim); dari riwayat Ikrimah bin Khalid,

tnkJ",S+ir iriir W'):F"{ (Kemuaun ditangani oleh malaikat yang

18. - nATIIU-LBAART



akan membenulotya).

Dalam riwayat Abu Az-Zubair yang diriwayatkan oleh Al
Firyabi disebutkan, prilti 'dJt;i lOatanglah malaikat rahim).

Asalnya dari riwayat Imam Muslim tapi disebutkan dengan redaksi,

Ll]i trr e-ii (Allah mengutus seorang malaikat)r. Sementara dalam

hadits Ibnu Umar disebutkan, pr-;1'1i ',!-it ,:6t ai"!'d$rbf ilr irii r'i1

(Apabila Allah hendak menciptakan mani, malaikat rahim berkata).

Disebutkan juga dalam hadits kedua bab ini, dari Anas, flur!, yi
'ki; gAon menugaskan seorang malaikat untuk menangani rahim).

Al Karmani berkata, "Jika benar batrwa yang dimaksud dangan

malaikat ini adalah malaikat yang ditugasi menangani rahim, Ialu

bagaimana pengutusannya?" Dia menjawab, bahwa maksudnya adalah

malaikat yang ditugaskan mencatat kalimat-kalimat (ketetapan-

ketetapan) bukanlah malaikat yang ditugaskan menangani ratrim yang

mengatakan ,"zibti:) 6- (Wahai Tuhanht, setetes mani) dan seterusnya.

Kemungkinan yang dimaksud dengan pengutusan itu adalatr perintah

untuk itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini yang selayaknya dibantah,

demikian juga yang dinyatakan oleh Al Qadhi Iyadh dan lainnya.

Karena dalam riwayat Yahya bin Zakaiya bin Abi Zaidah dari Al
A'masy disebutkan, igf :l;Ib *r'lJ,Jj.Jlt a:ei ,rlt g'itsrit g:F-\tit,

$li ti ";il Ut (Apabila mani telah berada di dalam rahim, malaikat

mengambilnya dengan telapak tangannya, lalu berkata, "Wahai

Tuhanku, laki-laki atau perempuan?') Selanjufirya di dalamnya

disebutkan, '4'dW ari,.\ g{ te'y dy.:6i' ?t A6[j4,,:u5
|lj; (Lalu dikatakan, "Pergilah ke (Jmmul Kitab, engkau sungguh

akan menemukan bisah mani ini." Maka malaikat itu pun berangkat

lalu menemukannya). Sudah semestinya pengutusan itu ditafsirkan

seperti itu.
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Ada perbedaan pendapat mengenai anggota tubuh janin yang
pertama kali terbentuk. Suafu pendapat menyebutkan batrwa yang
pertama kali terbentuk adalah jantung, karena merupakan unsur
utamanya, yaitu sumber gerakan instink. Ada juga yang mengatakan
otak, kare,na merupakan sumber naluri, dan dari sanalah bermulanya
perintah untuk semua anggota tubuh. Ada juga yang mengatakan hati,
karena pertumbuhannya dari situ yang berasal asupan makanan yang
merupakan penopang tubuh. Sebagian orang menguatkan pendapat ini
karena hati merupakan pokok sistem psikis, yang pertama kali
dibutuhkan adalah pertumbuhan, dan saat itu masih belum
rnemerlukan naluri dan tidak pula gerakan instik. Sedangkan
kebuhrhannya terhadap naluri dan instink setelah adanya nyawa,
sehingga yang lebih dulu ada adalatr hati, kernudian jantung, lalu otak.

- -a( t..i

i;Jb, yj? (Lalu diperintahkan [untuk mencatatJ empat hal).

Dalqm riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata g, L (empat

hal). Jrka pe,nyebutan kata bilangan tidak disertai dengan penyebutan
kata yang pembilangnya, maka boleh menyebutkan dengan kata
mudzakkar ataupun muannats. Maknanya, malaikat ifu diperintahkan
untuk menuliskan empat hal mengenai perihal janin tersebut. Dalam
riwayat Adam disebutkan dengan redaksi, ;.tt-:$ g l..a.?'fi (Lalu

diperintahkan [antuk mencatatJ empat kalimat). Demikian juga
redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas. Yang dimaksud
dengan kalimat adalah ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan,
karena setiap ketetapan disebut kalimat.

'#"t|"Wi *tt g\y.(Yaitu: rezebinya, ajalnya, dan sengsara

atau bahagia). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat ini
tanpa menyebutkan tentang "amal" yang dengannya lengkaplah
menjadi empat hal. Kalimat, lebl (dan amalnya) dicantumkan dalam

riwayat Adam. Sedangkan dalam riwayat Abu Al Ahwash dari Al
A'masy disebutkan, '.*3i ,'J,St;f.t,y;1f, {ri'}:# (Lalu

diperintahkan [untuk mencatatJ empat kalimat, dan ditratalcan
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kepadanya, "Tulislah.') Setelatr itu disebutkan koempat ketetapan

tersebut. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim

dan mayoritas riwayat lainnya. Dalam riwayat Imam Muslim juga

disebutkan dengan redaksi, ',-i:ir,,:G:l ,yt-lS! 1 -r';{# (Lalu

diperintahkan funtuk mencatatJ empat kalimat : Rezekinya).

Penulisan kata .3u. (untuk mencatat atau menulrs) ada dua

versi, yaitu dengan huruf Da' berharakat lcasrah, huruf kaf berharakat

fathah, dan huruf ta' berharakat sukun karena berfungsi sebagai

badal, dan lainnya dengan huruf )ta' berhxakat fathah (*3i1. fni

yang lebih beralasan karena disebutkan dalam riwayat Adam, Lit$
'"K 

"ry 
$\(Lalu diizinkan [untuk mencatatJ empat kalimat, lalu

ia pun menulis). Demikian juga dalam rwaiayt Abu Daud dan lainnya.
u. . .it -"rZ,J \i "dii (Sengsara atau bahagia). Kedua kata tersebut

dibaca rafa' karena berfungsi sebagai khabar mubtada) mahdzuf
(predikat yang tidak disebutkan). Al Khuni menakwilkan, bahwa

malaikat itu diperintahkan mencatat empat hal, lalu ia hanya

menuliskan tiga. Yang benar bahwa itu berasal dari para periwayat.

Maksudnya, malaikat itu mencatat ketetapan setiap orang apakah itu
kebahagiaan atau kesengsaraan, jadi tidak menulis keduanya untuk

satu orang, walaupun keduanya ada pada safu orang namun yang

dihukumi adalah yang terbanyak. Jika seimbang maka yang dihukumi

adalah yang menjadi penutupnya, karena itu disebutkan "empat",

sebab bila tidak demikian tentu beliau mengatakan "lima". Artinya,
menuliskan rezek| apakah sedikit atau banyak, sifatnya haram atau

halal. Kemudian ajalnya, apakah berumur panjang ataukah pendek.

Kemudian amalnya, apakah baik ataukah buruk.

Abu Daud meriwayatkan dari iwayat Syu'bah dan Ats-Tsauri,

semuanya dari Al A'masy, t3i-"'3i W'*3-"J 6"*"dian dia

menuliskan apakah sengsara ataukah bahagia). Makna sabda beliau
'bahagia atau sengsara", adalah malaikat menuliskan salah satu
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ketetapan tersebut untuk sang hamba, rnisalnya dia rnenuliskan: "Ajal
janin ini sekian, amalnya demikian, rezekinya sekian, dan dia sengsara

berdasarkan akhiran amalnya." Atau "dia bahagia berdasarkan akhiran

amalnya" sebagaimana yang ditunjukkan oleh kelanjutan hadits ini.
Konteks redaksi hadits menunjukkan batrwa Allah mengatakan dan

malaikat menuliskan kesengsaraan dan kebahagiaan, karena

redaksinya menunjukkan keduanya dan penjelasannya. Demikian
yang diisyaratkan oleh Ath-Thaibi.

Dalam hadits Anas disebutkan, yaitu hadits keduabab ini, inr L1

r..ii \1';51'q',rt ,j'ri|,L3u 6.la.,Fi $r*nss,rhnya Attah

menugaslran seorang malikat funtuk mmanganiJ rahim, lalu malaikat
itu berkata, "Wahai Tuhanku, laki-laki atau perempuan?') Sementara

dalam hadits Abdullatr bin Amr disebutkan, f':-Jir.r+ ii[d' ,!k 61

Jt ea- 
j ,io u'trrt 6an .d,ri;Jt',#t U',lzi ,iA;:y a,E i{:',#"t

,i:* ,{ ',# rirl;i u1i ,i:h'j ,'i'i5 rfr; if 
"r-',,.( 'u.', s- ,;#,griir

'?l',pl |Ji{.f ,:i'i5 rJ+ti ir; pf 6li ,*ist ,J*-'j ,:n '#, $f il tli
ryrry # t'$)'i'&-'j .'i l# {g. (Bita mani telah berada di

dalam rahim selama empat puluh malam, seorang malaikat
mendatanginya, lalu beraha, "Berbentuklah wahai sebaik-baik
makhluk." Lalu Allah menetaplwn apa yang dikehendaki-Nya,
kemudian menyerahkan kepada malaikat itu, lalu malaikat berkata,
"Wahai Tuhanku, apakah gugur ataukah sempurna? " Lalu Allah
menjelaskan kepadanya, kemudian malailcat berkata, "Satu atau

kembar? " Lalu Allah menjelaskan kepadanya, kemudian malaikat
berlrata, "LakiJaki atau perempuan?" Lalu Alloh menjelaskan

kepadanya, kemudian malaikat berkata, "Apakah ajalnya latrang atau

sempurna?" Lalu Allah menjelaskan kepadanya, kemudian malaikat
berkata, "Apakah dia sengsara ataukah bahagia?" Lalu Allah
menjelaskan kepadanya. Setelah itu Allak menetapkan rezekinya

bes erta penciptaannya, lalu keduanya diturunkan).
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Riwayat ini juga disebutkan oleh

dari yang empat ini, yaitu dalam riwayat

yang lain dengan tambahan

AMullah bin Rabi'ah dari

Ibnu M as' ud di sebutkan tambahan, \i "'*&i'iici fili'i"), ti' J"Fi

"# (Lalu Allah berfirman, "Tulislah ruekinyu, aialnya.

penciptaunnyu, clan sengsara atau bahagio.') Dalam riwayat Khashif

dari Abu Az-zubair, dari Jabir disebutkan tambatran, I'a+-i'ai rli

t* l ti? ,J'Fi (Wcthui Tuhunku, (bagaimuna) musibahnya? Allah

berf rntun, "Demikiun don demikian.") Sedangkan dalam hadits Abu

Ad-Darda' yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al fi.yuUi disebutkan,

atiLr3gi, *\;t lrrt #"c ,f 'u *p ,F ,t\?',7') (Attah

menefapkan lirna hal bagi seticrp hamba: Amalnya, aialnya, rezekinya,

riwu1,q1 hidupnya clan tentpat kematiannya).

Adapun sifat penulisan, zhahir hadits menunjukkan bahwa itu

adalah penulisan yang telah ditetapkan di dalam lembarannya. Ini

dinyatakan secara jelas dalam riwayat Imam Muslim tepatnya pada-

hadits Hudzaifah bin Asid, 'r'rl-rt p=it-j_xjLib\L)t 
"'id 

j
(Kenrucliatr lentbaran itu clilipat sehingga tidak dapat ditambahi dun

ticluk pula tlikurctngi). Dalam riwayat Al Firyabi disebutkan , o'* i
*-.t ii" J\eia,Ar 

''!h,lKentuclian lentbaran itu dilipat hingga Hari

Kicrnrut).sementara dalam hadits Abu Dzar disebutkan , ';L 6?tt 
"agiy'fr,ti'c ,t$ ];e':t $ Xs .* i;..r'J r r; 

"-K 
,f'6

(Maka Allah tnenetapkan apa yang ditetapkon, lalu menuliskan apa

yang akon terjadi di hadapannya. Setelah iru Abu Dzar menthacaknn

lirna ayat pertama dari surah At-TaghaaDur)- Serupa itu juga yang

disebutkan dalam hadits Ibnu umar yang terdapat di dalam kitab

Shahih Ibnu Hibban tanpa keterangan membacakan ayat tersebut, dan

dengan tambahan, t-#<ii -u-kh # (sampai bencana yang

menimpanyn). Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud dalam

kitab Al Qadar Al Mufrad.
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Ibnu Abi Jamrah mengatakan tentang hadits ini dalam riwayat

Abu Al Ahwash,'I(emungkinan yang diperintatrkan untuk dicatat itu

adalatr keempat hal itu tersebut, dan kemungkinan juga yang lain."

Yang pertama lebih tepat seperti yang dijelaskan oleh riwayat-

riwayat lainnya. Semua jalur periwayatan hadits Ibnu Mas'ud

menunjukkan batrwa janin mengalami tiga perubahan dalam kurun

waktu 120 hari. Setiap perubatran berlangsung selama empat puluh

hari, setelah sempurna ditiupkan ruh ke dalamnya. Allah telatt

menyebutan ketiga perubahan ini tanpa menyebutkan batasan

waktunya di dalam sejumlatr suratr, di antaranya di dalam surah Al

Hajj ayat 5 sebagaimana yang telah diisyaratkan pada perrbahasan

tentang haid dalam bab '!ang sempurna kejadiannya dan yang tidak

sempurna''. Ayat tersebut menunjukkan bahwa bentuk itu adalatt

bentuk gumpalan dagng tersebut, dan haditsnya menjelaskan bahwa

itu terjadi setelah genapnya empat puluh hari, yaitu masa maksimal

disebut se-bagai segumpal daging.

Allah juga telatr menyebutkan tortang setetes mani kemudian

segumpal darah kemudian segumpal daging dalam suratr-surah

lainnya. Dalam surah Al Mu'minuun, setelatr menyebutkan segumpal

daging Allah menyebutkan tambahan dalam surah Al Mu'minuun ayat

M, i|i ?W ,f4 6$o te:d3 rivi loon segumpal daging itu Kami

jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus

dengan daging). Dari sini dan dari hadits bab ini disimpulkan, bahwa

berubalrnya gumpalan dagrng itu menjadi tulang belulang adalah

setelah ditiupkannya ruh. Di aktrir riwayat Abu lJbaidatr, setelah

menyebutkan segumpal daging disebutkan , "J ,4 ',#si tltL, Lt'i
L;,i iqfr hr &6"*udian menjadi tulang belulang selama empat

putuh malam, lalu Allah membunglan tulang belulang itu dengan

daging).

Pengurutan fase-fase perubahan ini disebutkan di dalam ayat

tadi dengan menggunakan partikel penyambungfa' (maka), karena di
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antara fase-fase perubahan itu tidak diselingi oleh fase lainnya,

sementara di dalam hadits pengurutannya menggunakun ij 6.-udian)
untuk mengisyaratkan masa yang ada di antara dua fase sehingga

sempurnanya fase itu. Diungkapkan dengan F Gemuaian) antara masa

mani dan segumpal darah, karena mani tidak berbentuk manusia, lalu

di akhir ayat 14 surah Al Mu'minuun disebutkan,;1 tale;UiUi ;
(Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang [berbentukJ lain) wtuk
menunjukkan perubahan yang tefadi setelah keluar dari perut ibunya.

Sementara di awal prosesnya disebutkan p (kemuaian) di antara ijy!'
(saripati yang berasal dari manusia) A* iitSr (air mani) adalah untuk

mengisyaratkan adanya masa antara penciptaan Adam dan penciptaan

anaknya.

Dalam hadits Hudzaifah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

disebutkan redaksi yang zhahimya bertentangan dengan hadits Ibnu

Mas'ud, tur'e-; ,4 -o:tl;.tlt )&.:fi e)- o:lq)biW rtu ; $1

|+:)'rti, j-t p,q:kt @t G,* t w$; W; * t 6.):P,& Qt
l)rt'qt) s- ,J*p ,iiri;lr '$,;;ria u, ct!, .Ft sjli if iil pta mani

telah berlalu fdi dalam rahimJ selama empat puluh tiga -dalarn
naskah lain disebutkan: selama empat puluh dua- malam, Allah

mengirimkan seorang malaikat kepadanya, lalu ia membentulmya,

membentuk pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnya,

kemudian berkata, "Wahai Tuhanla,t, laki-laki atau perempuan? "

Maka Tuhanmu menetapkan apd yang dikehendaki-Nya, dan malaikat

pun menuliskannya, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, ajalnya? ")

Ini adalah riwayat Amr bin Al Harits dari Abu Az-Zlbair, dart

Abu Ath-Thufail, dari Hudzaifah bin Asid yang diriwayatkan Imam

Muslim. Sementara Iyadh menisbatkannya kepada riwayat Ibnu

Mas'ud di ketiga tempat dalam menjelaskan hadits ini. Namun

penisbatan ini tidak benar, karena di awal riwayat Ibnu Mas'ud hanya

disebutkan, e#.Vi ,y:,q.,!:r ,$i F.e #'iW (orang yang
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sengsara adalah yang ditetapkan sengsara di dalam perut ibunya, dan

orang yang bahagia adalah yang ditetapkan selain rtu). Sedangkan

sisa hadits tadi adalah hadits Hudzaifatr bin dsid. Ja'far Al Firyabi

juga meriwayatkannya dari jalur Yusuf Al Makki, dari Abu Ath-

Thufail, darinya dengan redaksi, ',t-$ti o:fu!# n:5,..g iiis' *ai 6t

iriJ:ti:H3{fii'a1;;:t'^:&b'n'rih| P,tJ il'*;:g?i,i',6 ,'r))

s,-cf 't\';tt ,:4'€1 ,:J:ir'j ,lofi.s (Bita mani telah masuk ke dalam

rahim kemudian menetap selama empat puluh malam, maka

datanglah malaiknt rahim, lalu masuk, kemudian membentuk tulang,

daging, rambut, lculit, pendengaran dan penglihatannya, lantas

berlrata, "Wahai Tuhanht, laki-laki atau perempuan?'")

A1 Qadhi Iyadh berkata, "Mengartikan sesuai zhahirnya

tidaklah tepat, karena pembentukan pada sisa bentuk mani dan

permulaan bakal darah di permulaan empat puluh hari kedua tidak ada

dan tidak disebutkan. Jadi, sebenarnya pembe,ntukan itu di akhir masa

empat puluh hari ketiga sebagaimana, y*q.f.ry"*y 
+11"1, 

dalam

suratr Al Mu'minuun ayat 14, Eirillbi a;Xit riisilatO ai'b di, "i
Ljr., i' .ir €$i trS2 +;tJ (Kemudian air mani itu Kami jadikan

segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal

daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu

tulang belulang itu Kami bunglrus dengan daging). Maka makna

sabda beliau, tn)'r.eJ (Lalu membentulotya) adalah menuliskan itu,

kemudian barulah melaksanakannya. Hal ini berdasarkan sabda

beliau, \Cl')i fll ltat i-laki atau perempuan?)

Pembentukan semua anggota tubuh termasuk kelamin laki-laki

atau perempuan terjadi pada waktu yang disepakati, dan itu
sebagaimana dapat disaksikan pada janin binatang, yaitu pada waktu

dimana bentuknya mulai sempuma. Kemudian malaikat itu

mempunyai tugas pembentukan lairuryq yaitu saat ditiupkannya ruh

ketika genap empat bulan sebagaiamana yang disepakati oleh para



ulam4 bahwa peniupan ruh hanya terjadi setelah empat bulan."

Ibnu Ash-Shalah telah memaparkannya dalam kitab At
Fatawa, dia berkata, "Imam Bukhari tidak mengemukakan hadits

Hudzaifah bin Asid, mungkin karena hadits itu dari Abu Ath-Thufail
darinya, atau mungkin karena dipandang tidak cocok dengan hadits

Ibnu Mas'ud, karena hadits Ibnu Mas'ud tidak diragukan ke-shahih-

annya. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan keduanya, maka kami

memadukan keduanya, bahwa pengutusan malaikat itu lebih dari

sekali, yaitu pada permulaan empat puluh hari kedua, dan ketika

berakhirnya empat puluh hari ketiga untuk meniupkan ruh. Sedangkan

sabda beliau dalam hadits Hudzaifah di permulaan empat puluh hari

kedua, tla:,Li (lalu membentulmya). Zhallr hadits Ibnu Mas'ud

menyatakan bahwa pembentukan itu setelah menjadi segumpal

daging, maka maksud yang pertama adalah pembentukan sec{ra

lafazh dan pencatatannya, bukan pengerjaannya, yakni penyebutan

bagaimana pemberrfukan dan pencatatannya. Hal ini berdasarkan dalil
yang menunjukkan batrwa pembentukannya sebagai laki-laki atau

perempuan adalah pada saat berbentuk segumpal daging."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada bantahan terhadap pernyataan

yang menyebutkan bahwa pembentukan itu sebenamya terjadi pada

empat puluh hari ketiga, karena seperti yang terjadi pada hampir
semua janin bahwa pembenfukan itu terjadi pada empat puluh hari
kedua. Berdasarkan ini, maka dikatakan bahwa "pembentukan" yang

pertama kali dilakukan oleh malaikat adalah secara lafazh dan

pencatatan, kemudian baru dilaksanakan setelah sempuma menjadi
gumpalan darah, karena sebagian janin ada yang terbentuk cepat dan

ada pula yang lambat. Namun dalam hadits Hudzaifah bin Asid
disebutkan tulang dan daging, dan itu hanya terjadi setelah masa

empat puluh hari sebagai gumpalan darah, sehingga ini menguatkan

apa yang dikatakan oleh Iyadh dan yang mengikutinya.

Sebagian orang mengatakan, bahwa kemungkinan setelah

berlalu empat puluh hari pertama malaikat itu membagr mani yang
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telatr menjadi gumpalan daratr menjadi beberapa baglan sesuai dengan

jumlatr anggota tubuh, sebagian untuk kulit, sebagian untuk daging,

dan sebagian untuk d*g, lalu semua itu ditetapkan sebelum

terbentuknya, kemudian bartrlah diproses di akhir masa empat puluh

hari kedua dan sempurnalatr bentuknya pada masa empat puluh hari

ketiga.

Sebagian lainnya mengatakan, bahwa makna hadits Ibnu

Mas'ud adalah, mani itu masih didominasi oleh sifat mani pada masa

empat puluh hari pertarn4 lalu didominasi oleh sifat darah pada masa

empat puluh hari kedua dan didominasi oleh sifat daging pada masa

empat puluh hari ketiga Hal ini tidak menafikan batrwa itu didatrului

oleh pembentukannya.

Yang benar, bahwa itu terjadi pada rnasa empat puluh hari

ketiga- Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur As-Sudi mengenai firman

Allah dalam surah Aali 'Imraan ayat 6, ',iJ ?6]ti ,f €'jF- €l't S
irU- (Dia-lah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana

dikehendaki-Nya), dia berkata: Dari Murrah Al Hamdani, dari Ibnu

Mas'ud --{an me,nyebutkan sanad-sanad lairurya-, mereka berkata,

"Bila mani telah masuk ke dalam rahim, mani itu menyebar ke dalam

jasad (si perempuan) selama empat puluh hari, kemudian menjadi

segumpal daratr dalam empat puluh hari, lalu menjadi segumpal

daging dalam empat puluh hari. Apabila Allah hendak menjadikannya

(makhluk), maka Allah mengutus seorang malaikat, lalu malaikat itu

membentuknya sebagaimana yang diperintahkan-Nya." Ini dikuatkan

oleh hadits Anas, hadits kedua bab ini, yang mana setelah

menyebutkal 1nani, ke,mudian gumpalan darah, kemudian gumpalan

daging, disebutkan, f,#i ii";ti ,qtt,,ti ,'J'6 qAr;rd-'ot tirr iri( r'if

(Kemudian tatkala Allah hendak rnenyempurnakan penciptaannya,

malail<at itu berkata" "Wahai Tuhanlan, laki-laki atau perempuan? ")

Seorang pensyarah cenderung mengambil dari apa yang

ditunjukkan oleh hadits Hu&aifah bin Asid, bahwa pembentukan itu
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benar-benar terjadi di akhir masa empat puluh hari kedua. Ia berkata,

"Dalam hadits Ibnu Mas'ud tidak ada sesuatu yang menyangkalnya."

Lalu dia berdalil dengan keterangan dari sebagian dokter, bahwa bila
mani telah mencapai rahim, maka ia akan menjadi buih dalam waktu

enam atau tujuh hari tanpa menimbulkan pelebaran pada rahim.

Kemudian menetap di dalam rahim dan mulai muncul garis-garis

setelah tiga hari atau sekitar itu, lalu pada hari kelima belas semuanya

dialiri darah sehingga menjadi segumpal darah. Setelah itu terjadi
pengalokasian bakal calon anggota tubuh, lalu mulailah terpisahnya

kepala dari bahu dan ujung-ujung tubuh dari jari, sebagian sudah

mulai tampak dan sebagiannya belum. Kondisi itu berlangsung selama

minimal tiga puluh hari dan maksimal empat puluh lima hari, namun

belum tampak kelamin laki-laki sebelum tiga puluh hari, dan belum

tampak kelamin perempuan sebelum empat puluh lima hari.

Kemudian ia berkata, "Maka sabda beliau, 'r,_;<5 (Maka

dit et ap kanl afr ) disambungkan dengan ucapannya, &- (dikumpulkan).

Sedangkan sabda beliau, |:)).5'J;'z-fib itlk'j (kemudian menj adi

segumpal darah seperti itu) adalah dari kelanjutan sabda pertama.

Jadi, maksudnya bukan menunjukkan bahwa penulisan itu hanya

terjadi setelah berlalunya ketiga fase itu. kri diartikan sebagai urutan

pemberitaan, bukan urutan perihal yang diberitakan. Kemungkinan
juga ini berasal dari para periwayat yang meriwayatkan dengan makna

yang mereka pahami."

Namun yang lebih utama adalah mengartikannya sesuai

dengan zhahir hadits-hadits tersebut. Tidak sedikit nukilan dari
mereka yang tidak berdalil. Ibnu Al Arabi berkata, "Hikrnah malaikat
mencatatkan itu, karena bisa dibatalkan, dihapus dan ditetapkan. Beda

halnya dengan apa yang dituliskan Allah, karena tidak mengalami

perubahan."

Li;t *'#- € (Kemuaian ditiupkanlah ruh kepadanya).

Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat Adam dari
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Syu'bah sebagaimana yang akan dikemukakan dalam pembahasan

tentang tauhid. Dalam riwayat lmam Muslim dari jalw Abu

Mu'awiyah dan lainnya disebutkan, Cl.Jit *'*'dii,jlt #\P';- i
7t;$ {:tL yf-1 $emudian diutuslah malaikat kepadanya, lalu ia

meniupkan ruh kepadanya, dan diperintahkan [mecatatJ empat

lralimat). Secara zhahir, ini terjadi sebelum pencatatan.

Kesimpulannya, riwayat Adam jelas menyatakan diakhirkannya

peniupan ruh karena diungkapkan dengan kata ij (kemudian),

sementara dalam riwayat lainnya masih mengandung kemungkinan,

sehingga dikembalikan kepada riwayat yang jelas tersebut, karena

huruf wau (dar) tidak menunjukkan urutan kejadian secara tertib,

sehingga bisa berarti dirangkaikan dengan kalimat setelahnya, dan

bisa juga dirangkaikan dengan kalimat sebelumny4 yakni

penciptaannya dikumpulkan pada fase-fase ini, dan malaikat

diperintahkan untuk mencatatkan. Sementara di tengalurya terdapat

redaksi, C:1, *'4 (Meniupkan ruh kepadanya) di antara kalimat-

kalimat itu, maka ini dianggap sebagai urutan berita pada berita,

bukan urutan perbuatan yang diberitakan.

Ibnu Az-Zariakaru menukil dari Ibnu Al Hajib dalam

menjawab hal ini, bahwa bila orang Arab mengungkapkan suatu

perkara, sementara setelahnya diungkapkan juga sejumlatr perkara,

dimana sebagiannya terkait dengan perkara pertama, maka sebaiknya

mendahulukan sisa beritanya walaupun sebagiannya telah disebutkan

lebih dulu. Di sini juga demikian, karena pengurutan pembentukan itu
yang telah didahului oleh perkataan menunjukkan bahwa proses

tersebut dilandasi oleh keterangan yang disebutkan belakangan.

Iyadh berkata, "Ada perbedaan lafazh-lafazh hadits ini di

beberapa bagiannya, namun tidak ada perbedaan dalam peniupan ruh,

yaitu setelah seratus dua puluh hari, dan itu adalah setelah empat

bulan dan memasuki bulan kelima. Hal ini dapat dibuktikan secara riil.
Inilah yang menjadi landasan hukum-hukum yang terkait dengan
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penasaban anak ketika terjadi perselisihan dan sebagainya berdasarkan

gerakan janin di dalam perut""

Ada juga yang mengatakan, bahwa ini adalah hikmah masa

iddah istri yang ditinggal mati suaminya selama empat bulan sepuluh

hari, yaitu memasuki bulan kelima. Tambahan redaksi dalam riwayat'

Hudzaifah bin Asid mengesankan bahwa malaikat itu tidak datang

pada permulaan empat puluh hari itu, tapi setelahnya, sehingga
jumlahnya adalatr empat bulan sepuluh hari. Hal ini dinyatakan dalam

hadits Ibnu Abbas, 'd-"j r.-;:bi ft qtf Lik ,2")r e.Mt 9;3i ,i\

Li:l W (Bila mani telah masuk ke dalam rahim dan menetap selama

empat bulan sepuluh hari, kemudian ditiupkanlah ruh lcepadanya).

Sedangkan tentang masa iddah wanita yang ditinggal mati
suaminya telah dikemukakan secara jelas dari Sa'id bin Al Musayyab
yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari dariny4 bahwa ia pernah ditanya

tentang hal itu, lalu dia ditanya, "Apa fungsi yang sepuluh hari setelah

empat bulan?" Ia pun rnenjawab, "Ditiupkannya ruh pada saat itu."
Sebagian orang, termasuk Al Auza'i dan Ishaq, berpedoman dengan

hal ini ketika mengatakan, bahwa masa iddah ummul walad seperti
masa iddah wanita merdeka. Ini adalah pendapat yang kuat, karena

maksudnya adalah memastikan bahwa rahim wanita tersebut tidak
terisi janin, sehingga tidak ada perbedaan antara wanita merdeka dan

wanita budak. Jadi, makna sabda beliau, irr-j.ijr *t *i $ (kemudian

diutuslah malaikat kepa.danya) adalah untuk membentuknya dan

menuliskan hal-hal yang terkait dengannya, setelah itu ditiupkan ruh
padanya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh riwayat Imam Bukhari
dan hinnya.

Dalam hadits Ali bin Abdillah yang diriwayatkan oleh Ibnu
Abi Hatim disebutkan, W'# g, Wth' .; Pi qri z;Llsj* ts1

;i &'osbJi i ,i'l::ls.i ,;!r (Bita mani teiah berusia genap [di
dalam rahrmJ selama empat bulan, Allah mengutus seorang malaikat,

lalu dia meniupl<an ruh kepadanya. Itulah fi'rman-Nya, "Kemudian
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Kami jadikan dia makhluk yang [berbentukJ lain.") Sanad-nya

munqathi'. Namun ini tidak menafikan pembatasan dengan sepuluh

hari tarnbahannya.

Makna disandangkannya peniupan ruh kepada malaikat

adalah, malaikat itu yang melakukannya berdasarkan perintah Allah.

Asal maknr'&t adalatr mengeluarkan udara dari mulut yang meniup

agar masuk ke dalam apa yang ditiupnya. Maksud penisbatannya

kepada Allah adalatr batrwa Allah berkata, "Jadilah," maka ia pun jadi.

Sebagian orang menggabungkan makna riwayat-riwayat

tersebut, batrwa pencatatan itu terjadi dua kali. Pencatatan pertama

terjadi di langit, sedangkan pencatatan kedua di dalam perut sang ibu
yang mengandung. Kemungkinan salah satunya dalam lembaran, dan

yang satunya lagi pada datri si anak. Ada juga yang berpendapat,

bahwa itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan janin. Demikian

yang mereka kemukakan, namun yang pertama lebih tepat.

iUtl\,:ri (Maka demi Allah, sesungguhnya seseorang di

antara katian).Dalam riwayat Adqo disebutkan dengan redaksi, ir#

iUi (Makn sesungguhnya seseorang di antara kalian). Seperti itu

pula redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari Syu'ban

dan Sufyan. Dalam riwayat Abu Al Ahwash disebutkan dengan

redaksi, W'fu,#?t'o$ go*" sesungguhnya seseorang dari

kalian melalarlcan). Sementara itu dalam riwayat Hafsh disebutkan

tanpa kata, i.ki-, (dari kalian). Dalam riwayat Ibnu Maja?r disebutkan,

9ig.jf ,t;{6 (Malca demi Dzat yangiiwaku berada di Tangan-Nya).

Selain itu, dalam riwayat Imam Muslim, At-Tirmidzi dan

Iainnya disebutkan,Wi*i4,tP ait:,sii' ir7 1ua*a Demi

Allah yang tidak ada sesembahan selain-Nya, sesungguhnya

seseorang dari kalian melalcukan). Namun dalam riwayat Abu

Awanah dan Abu Nu'aim dalam kttab Al Mustakhraj, dari jalur Yahya
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Al Qaththan, dari Ai A'masy disebutkan dengan redaksi, il , ,$;(t6t

tp ltWat<a demi Dzat yang tidak ada sesembahan selain-Nya). Hal ini

sangat memungkinkan, karena yang mengucapkannya adalah Nabi

SAW, sehingga status semua hadits ini adlah marfu'. Kemungkinan
juga berasal dari sebagian periwayatnya, karena disebutkan dalam

riwayat Wahab bin Jarir dari Syu'bah dengan redaksi, '€'G(bt.*

$) (Hingga sesungguhnya seseorang dari kalian melalatknn).

Dalam riwayat Zud bin Wahab disebutkan sesuatu yang

mengindikasikan bahwa ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud, namun

tidak dapat dipastikan berdasarkan prediksi. Mayoritas riwayat

mengindikasikan batrwa lafazh itu marfu', kecuali riwayat Watrab bin
Jarir. Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Salamah

bin Kuhail, dari Zaid,bin Wahb, dari Ibnu Mas'ud yang menyerupai

hadits bab ini, dan setelah redaksi, t:#"ri b &ti (Dan tuliskanlah

dia sengsara atau bahagia)disebutkan, 'ttl,g)*.ilt f* t gltt ,'Jti j
t-

JJ$ S2jt (Kemudian dia berkata, "Demi Dzat yang jiwa Abdullah

berada di tangan-Nya, sesungguhnya seseorang melalcukan.")

Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat jarnaah dari Al
A'masy, secara terpisah, di antaranya: Al Mas'udi, Zaidah, Zuhair bin
Muwiyah, Abdullah bin Idris dan lain-lain yang disebutkan oleh Al
Khathib.

Abu Ubaidatr bin Atdullah bin Mas'ud meriwayatkan asal

hadits ini dari ayahnya tanpa tambatran ini. Abu Wa'il, Alqamah dan

lainnya pun meriwayatkannya dari Ibnu Mas'ud. Demikian pula
Habib bin Hassan danZaidbin Wahb. Redaksi serupa disebutkan juga

dalam mayoritas hadits yang berasal dari sahabat lainnya, seperti

Anas, yaitu hadits kedua pada bab ini, Hudziafah bin Asid dan Ibnu

Umar. Begitu pula yang diriwayatkan oleh Abdunahman bin Humaid
Ar-Ru'asi dari AI A'masy.

Memang, tambahan ini marfu' dalam hadits Sahal bin Sa'ad
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yang akan dikemukakan setelah beberapa bab, dan juga dalam hadits

Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadits Aisyah
yang diriwayatkan oleh Ahmad, hadits Ibnu Umar dan Al Urs bin
Umairah yang diriwayatkan oleh Al Bazzar, serta hadits Amr bin Al
Ash dan Aktsam bin Abi Al Jaun yang diriwayatkan oleh Ath-
Thabarani, namun dalam hadits Anas dari jalur lainnya yang kuat
disebutkan secara tersendiri, yaitu dari riwayat Humaid dari Al Hasan

Al Bashri darinya. Di antara para periwayat ada yang membuang

nama Al Hasan di antara Humaid dan Anas, sehingga menimbulkan

kesan seakan-akan itu memang disebutkan sejak dari Anas, lalu dia

menceritakan secara terpisah. Selanjutnya sebagian sahabatnya ada

yang menghafal bagian yang tidak dihafal oleh yang lainnya. Dengan

demikian, semuanya marfit', dan inilah yang dipastikan oleh Al
Muhibb Ath-Thabari. Oleh karena itu, riwayat Salamah bin Kuhail
dari Zaid bin Wahab yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud
mangatakan itu dari dirinya, adalah unhrk memastikan hadits itu pada

dirinya, sehingga dia pun bersumpah. Jadi, sisipan itu terdapat pada

sumpah, bukan pada redaksi yang disumpahkan. krilah maksud yang

disoroti di sini.

Status bahwa tambahan ini adalah marfu ' juga dikuatkan oleh

kenyataan, bahwa ini merupakan perkara yang tidak boleh dimasuki
oleh pendapat, karena itu tambahan tersebut dihukumi marfu'.
Redaksi ini mengandung beberapakatapenegas yang berupa sumpah

dan penyifatan hal yang disumpahkan dengan L( a* hm. Fungsi

penegasan pada asalnya adalah untuk meyakinkan objek yang diajak
bicara yang mengingkari, atau yang menganggap tidak mungkin, atau

yang meragukan sesuatu di antara yang diberitakan. Sedangkan di
sini, karena tampak seolah-olah tidak mungkin bila seseorang yang

melakukan ketaatan sepanjang hidupnya tapi kemudian ia masuk

neraka, atau sebalik ya, maka hadits ini perlu dikuatkan.

W ,-3.1'j, ii V't-;t (seseorang di antara kalian -atau
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seseorang- beramal). Dalam riwayat Adam disebutkan,'€Lif 'o,,, i
(Malra sesungguhnya seseorang di antara kalian) tanpa keraguan, dan
ia mendahulukan penyebutan surga daripada neraka. Demikian juga
dalam riwayat mayoritas, riwayat Imam Muslim, Abu Daud, At-
Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Hafsh disebutkan, p|tjr'ot!
(Malra sesungguhnya seseorarg) dengan mengakhirkan penyebutan
kata neraka, sementara Abu Al Ahwash sebaliknya, yaitu dengan

redaksi '& ,ylr'06 Wrt* sesungguhnya seseorang dari lcalian).

1r-3r J.-if $iu. (Amaran ahri nerarra). Huruf Da' di sini adalatr

tambatran. Asalnya adalatr 1r-3r Jif k ,W- (mengamallcan amalan

ahli neralca). Karena F:c bisa berfungsi sebagai mafur muthraq dan

bisa juga maf'ul bih, maka keduanya tidak memerlukan kata bantu,
sehingga huruf 6a' ini sebagai tambahan untuk menegaskan. Atau ,.!i,i!
mengandung makna mencampuri amalnya dengan amalan ahli neraka.
secara tekstual, redaksi ini menunjuk&an batrwa dia melakukan
amalan ahli neraka dalam arti yang sebenamya dan menutup amalnya
dengan itu, dan sebaliknya. Dalam hadits Satral akan disebutkan, ji.ij
o"LJn t:4-.-ii&jt,yi,yr(Metarairan amaran ahri surga daram

pandangan manusia). kri diartikan batrwa orang tersebut adalah orang
munafik dan orang riya. Ini berbeda dengan hadits bab ini karena
kaitannya dengan su'ul khatimah (akhir hidup yang buruk).

?J.\t ?1t'rJ (Kecuali hanya sehasta atau sedepa). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutk*, Ltriit LJ.'# (X""rali hanya

sedepa atau sehasfa). sementara dalam riwayat Abu Ar Ahwash
disebutkan, Ltti\l (xecuati sehasta) tanpa keraguan. Imam Bukhari .

mengaitkannya kepada Adam di akhir hadits ini, dan ia meriwayatkan
secara maushul semua sanad hadits ini darinya dalam pembahasan
tauhid. Seperti itu juga yang disebutkan dalam riwayat Abu Al
Ahwash.
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Pengungkapan dengan "hasta" menunjukkan betapa dekatnya

dengan kematian, dimana jarak antara dia dan tempat yang ditujunya

hanya sekitar satu hasta atau sedepa. Tepatnya, itu adalah saat

sekaratul maut yang merupakan tanda sudah tidak diterima lagi taubat.

Dalarn hadits ini disebutkan dekatnya golongan ahli kebaikan dan

golongan ahli keburukan kepada kematian, dan tidak disebutkan

mereka yang menfirmpuradukkan kebaikan dan keburukan lalu

meninggal dalam keadaan Islam. Karena hadits ini tidak dimaksudkan

untuk mensifati s@ara umum perihal manusi4 tapi menjelaskan

bahwa yang akan menjadi tolok ukur amal manusia adalatr amalan di

akhir hayatnya.

--frlt ,Pt ,Yr(Amalan ahli surga). Maksudnya, melakukan

ketaatan yang berupa keyakinan, perkataan dan perbuatan.

Kemungkirumny4 para malaikat mencatat itu, lalu sebagiannya

diterima dan sebagiannya ditolak. Kemungkinan juga bahwa

pencatatan itu telatr dilaksanakan, kemudian dihapus. Sedangkan yang

diterima berdasarkan kondisi akhirnya.

?L5,1 *b 4 (Lalu ia didahului oleh ketetapanifu). Dalam

riwayat Abu Al Ahwash disebutkan,i;.9 (Catatan). Huruf/a'pada

katimat ,f <t"tu ia didahuluf) mengisyaratkan hal itu terjadi secara

langsung tanpa jeda. Kata 'O; 1- juga mengandung makna

mendominasi, demikian yang dikatakan oleh Ath-Thaibi. Kata fi
berada pada posisi nashab karena berfungsi sebagai ial (keterangan

kondisi). Maksudny4 didahului oleh catatan yang berlaku atasnya.

Dalam riwayat Salamah bin Kuhail disebutkan, lt*--lr * f-"e
(Kemudian penderitaan diberlalcttkan terhadapnya), laht disebutkan,

iir;l' Uf i (Kemudian kebahagiaan diberlahtkan terhadapnya).

Maksud didatrului ketetapan adalah didahului oleh apa yang

terkandung di dalam ketetapan itu.

Makrany4 amalnya yang mengaratr kepada kebatragiaan
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bertentangan dengan apa yang telah dituliskan yaitu berupa

kesengsaraan, lalu yang berlaku adalah apa yang telah dituliskan.

Karena itu diungkapkan dengan kata i{Jr (mendahului), karena yang

mendahului lebih dulu mencapai maksudnya daripada yang didahului.

Lagi pula, jika amalan ifu dilalcukan oleh dua orang yang sama-sama

mengupayakannya dimana salah satunya ditetapkan akan

memperoiehnya sementara yang lainnya tidak, maka yang akan

mencapainya hanya orang yang telah ditetapkan.

Da1am hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam

Muslim disebutkan, 'i e""j 16r Ji( ,Yr|t"P, os}r S;1 &lt uf)

n-LJ ,Ft r\r(Dan sesungguhnya seseorang melakukan amalan ahli

nerakn dalam masa yang panjang, kemudian ditutup dengan amalan.

ahli surga). Imam Ahmad menambahkan dari jalur lainnya dari Abu

Hurairah, 'z: 1'r;; (Selama tujuh putuh tahun). Sedangkan dalam

hadits Anas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai shahih oleh

Ibnu Hibban disebutkan, '&- etrp ,;; *i ;;"rt:fini ) i.rf Flt ,I
J:rii" e *at ,yt *o6i eb ffret' b tiq F- Saar'o$ ,i
,*,''.)'b ]irt (fidak, kalian tidak boteh merasa takjub dengan amalan

seseorang sampai kalian melihat amalan yang menutup hidupnya.

Karena sesungguhnya seseorang melakulmn perbuatan yang baik
dalam masa yang panjang dari umurnya, yang seandainya ia

meninggal dalam keadaan seperti itu maka ia akan masuk surga, tapi

kemudian beritbah lalu melalatkan perbuatan yang buruk).

Selain itu, dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Ahmad

secara marfu'disebutkan, d"q:t-{<l *: *it ,yt ,Y.JA ,p}t'o\
qrnca ,tlr,yik,F JF g.r,tJ o,ii s$ 16r Jtf ',y ,)':\i:6i'
(Sesungguhnya seseorang akan melakukan perbuatan ahli surga

sedangkan dia telah ditulis termasuk ahli neraka di dalam ketetapan

pertama, maka sebelum kematiannya ia berubah lalu melalatkan

amalan ahli neraka, lalu dia meninggal kemudian masuk neraka).
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lmam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi juga meriwayatkan dari

hadits Abdullah bin Amr, gF- G: J;') {t h' ,,Ic I' i-l W C;
)Li.q (Rasulullah SAW pernah keluar kepada kami sementara

tangannya membawa dua kitab), Selanjutnya di dalam disebutkan, t'.rjl

,J"',&i'j .;pr.lti 6.W iatt .$, fi ir;:'i ^l'i"4at et u "eq

gi3-:, : Ju:i t,fdt e :'i!,*l Jut .ru.i le W- t3 r.e irj- xi'eil
tr"€ik';tf: {At ,fi ,y|i'ir,i-ta,'*A o$ ,rji.r'62 (rni adatah

kitab dari Tuhan semesta alam, di dalamnya terdapat nama-nama ahli
surga beserta nama-nama ayah mereka dan dan kabilah-labilah

merelra, kemudian disimpulknn pada akhiran merekfl, lalu tidak
ditambahkan kepada mereka dan tidak pula dikurangi dari mereka

selamanya. Maka para sahabat beliau berkata, "Lalu untuk apa

beramal? " Beliau bersabda, "Tetaplah kalian bersikap lurus dan

mendekntknn diri kepada Tuhan. Karena penghuni surga akan

menutup hidupnya dengan amalan ahli surga walaupun dia pernah

mengamalknn amalan apa pun.")

Dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani pun

disebutkan redaksi serupa dengan tambahan, $A.'i tH gt +tb
r; 

'i6 ,? ttu*i,t,yi',i"f !i61Jr ,yt'ei;-"n', f '€|',;;'ttyjg$ Sti
'i:4:;xtilri:,..1' d tB;.lii; p # ;€.r'#i (penghuni sursa ditutup

dengan amalan ahli surga walaupun ia pernah mengamalkan

perbuatan apa pun. Dan terkadang orang [yang ditetapkanJ bahagia

melalailcan perbuatan orang sengsara, sampai-sampai dia berknta,

"Alangkah miripnya merekfl, bahl<nn mereka adalah bagian dari yang

lain." Namun akhirnya kebahagiaan berlaku baginya sehingga

menyelamatkannya). Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Al Bazzar

dari hadits Ibnu Umar. Nanti, setelah beberapa bab akan dikemukakan

hadits Sahal bin Sa'ad yang dibagian akhirnya disebutkan, J6t'li tl-fl

f.ryJt,,,,r,. (sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung akhirnya).
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Seperti itu juga yang disebutkan dalam hadits Aisyah yang

diriwayatkan oleh Ibnu Hibban; dan serupa itu juga yang disebutkan

dalam hadits Mu'awiyah dan di bagran aktrirnya seperti hadits Ali
yang disinggung sebelumnya, t-g,ei.rj*rrir ;iti (Perbuatan itu

tergantung akhirnya).

Pelaiaran vane dapat diambli:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa penciptaan pendengaran dan

penglihatan terjadi ketika janin masih di dalam perut ibunya.

Sebagian orang menyatakan bahwa hal itu terjadi setelatr

keluar dari perut ibunya berdasarkan firman Allah dalam surah

An-Nahl ayat 78,,f*i,;3''o:t "t;t, }!gi g:P. b "f+7i ?u2

;t*$\ii t2:.\iii+' F (Dan Allah mengetuarkan kamu dari

perut ibumu dalam lceadaan tidak mengetahui sesuatu pun,

dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati).
Lalu ditanggapi, batrwa htxuf wau di sini tidak berfungsi untuk

mengurutkan, dan yang benar bahwa penciptaan pendengaran

dan penglihatan di dalam perut ibunya adalah kepastian

terbentuknya organ-organ itu yang disertai dengan fungsi
melihat dan mendengar, karena fungsi itu sekaligus berada di
dalam organnya. Tentang kapan mulai berfungsinya, maka

terjadi perbedaan pendapat, dan pendapat yang kuat adalah

bahwa itu tergantung kapan dihilangkannya hijab yang

menghalanginya.

Hadits ini menunjukkan bahwa semua amalan, yang baik
maupun yang buruk, hanya sekadar tanda-tanda tapi tidak
memastikan, dan bahwa semua perkara dipastikan di akhimya
sesuai dengan ketetapan yang telah digariskan dari sejak

permulaannya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al
Khaththabi.

menjelaskan bahwa bersumpah dalamHadits
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4.

5.

6.

7.

8.

mengemukakan berita yang benar unfuk memantapkan pada

jiwa orang yang mendengarnya.

Hadits ini menginformasikan tentang permulaan ciptaan dan

akhimya, hal-hal yang terkait dengan tubuh manusia, serta

perihal bahagia atau sengsaranya.

Hadits ini mengandung sejumlah hukum yang terkait dengan

beberapa hukum pokok dan cabang serta hikmah dan

sebagainya.

Orang yang kelak berbahagia kadang menderita sebelumnya,

dan orang yang kelak sengsara kadang bahagia sebelumnya.

Namun itu hanya berdasarkan perbuatan yang tampak,

sedangkan ketetapan yang ada di dalam ilmu Allah tidak
berubah.

Yang menjadi tolok ukur hidup adalah akhir hidup yang baik.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Inilah yang bisa merentas leher

manusia kendati sebaik apa pun perihal mereka, karena mereka

tidak tahu akhiran apa yang akan mereka alami."

Hadits ini menunjukkan bahwa keumuman seperti firman

Allah dalam surah An-Nahl ayat 97, ei if Fi'e A/'W U
. t. " i

A!r+t 3 e-+ 68'AUJi"u'i'it (Barangsiapq yang

mengerjaknn amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan

dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami
berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya

akan Kami berikan balasan kepada mereka) adalah khusus

bagi yang meninggal dalam keadaan seperti itu.

Orang yang mengamalkan amalan orang bahagia namun di
penutup usianya melakukan arnalan orang sengsara, maka di

sisi Allah sepanjang hidupnya adalah sebagai orang sengsara,

demikian juga sebaliknya. Pendapat yang menyelisihi ini
bertolak dari penakwilan, Memang cukup populer perbedaan

pendapat mengenai masalah ini, yaitu antara golongan

9.
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10.

Asy'ariyah dan golongan Hanafi, dimana golongan Asy'ariyah
berpedoman dengan dalil-dalil seperti hadits ini, sementara

golongan Hanafiyah berpedoman dengan dalil-dalil seperti

firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat39,'alJ\rZ;-Vht hU-
(Allah menghapusknn apa yang Dia kehendaki dan
menetapkan fapa yang Dia kehendakiJ).

Masing-masing golongan banyak berdalil dengan ini. Yang
benar, perbedaan itu adalah perbedaan lafazh, sedangkan yang

telah ditetapkan dalam ilmu Allah tidak mengalami perubahan

maupun penggantian, dan bahwa yang bisa berubah dan

berganti adalah amalan yang tampak pada manusia, dan ini
tidak jauh kaitannya dengan ilmu yang diketahui oleh para
malaikat penjaga dan para malaikat yang ditugaskan
menangani manusia, yang mana di dalamnya ada yang dihapus
dan ada juga yang ditetapkan, seperti penambahan atau
pengurangan umur. Yang ada dalam ilmu Allah tidak ada

p enghapusan maupun perubahan.

Hadits ini menunjukkan kebenaran adanya pembangkitan

kembali setelah mati, karena yang kuasa menciptakan
seseorang dari air yang hina, kemudian merubahnya menjadi
gumpalan darah, lalu merubahnya menjadi gumpalan daging,
lantas meniupkan ruh ke dalamnya, juga berkuasa untuk
meniupkan ruh setelah menjadi tanah dan menghimpunkan
kembali bagian-bagiannya yang telah berserakan. Bahkan
Maha Kuasa untuk menciptakarurya sekaligus, namun
terkandung hikmah yang besar dalam proses penciptaan yang
melalui beberapa tahapan itu, yaitu sebagai bentuk kelembutan
bagi sang ibu (yang mengandungrrya), karena dia tidak terbiasa
dengan itu sehingga akan menjadi kesulitan besar baginya.
Oleh karena itu, prosesnya berjalan melalui beberapa tahapan

hingga sempurna.

Orang yang mencermati asal penciptaalnya dari setets mani
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11.

dan proses perubahannya melalui tahapan-tahapan itu hingga

menjadi manusia dalam bentuk yang indah disertai dengan

akal, pemahaman, kemampuan berbicara dan sebagainya,

maka dia semestinya bersyukur kepada Dzat yang

menciptakailxya, menghamba kepada-Nya dengan sebenar-

benarnya, menaati-Nya dan tidak berbuat maksiat kepada-Nya.

Hadits ini menjelaskan bahwa penetapan amal perbuatan

adalah yang telah ditetapkan dahulu dan yang kemudian. Yang

ditetapkan dahulu adalah yang terdapat dalam ilmu Allah,

sedangkan yang kemudian adalah yang ditetapkan pada janin

ketika masih berada di dalam perut ibunya. Hal ini seperti yang

disebutkan dalam hadits, dan inilah yang bisa berubah.

Sementara yang disebutkan dalam kitab Shahift Muslim dari

hadits Abdullah bin Umar secara marfu', 6jl,Ar 7*r?ttt',-;S

trtili'r;,:,A ,-p\\\3 .lUTLJt'o..:Br-'ol ;;t leurh tetah

menetapkan takdfr para makhluk lima puluh ribu tahun

sebelum menciptakan langit dan bumi) adalah ketetapan di

dalam Lauh Mahfuzh sesuai dengan apa yang ada dalam ilmu
A11ah.

Hadits ini dapat dijadikan dalil untuk menyatakan bahwa anak

yang keguguran setelah empat bulan harus dishalatkan dengan

alasan bahwa ruh telatr ditiupkan padanya, yaitu pendapatyang

dinukil dari pendapa lama Asy-Syaf i, dan merupakan

pendapat yang masyhur dari Ahmad dan Ishaq. Ada juga

pendapat dari Ahmad yang menyatakan, bahwa bila telah

mencapai empat bulan sepuluh hari, maka dalam sepuluh hari

itulah ruh ditiupkan sehingga (bila terjadi keguguran) harus

dishalatkan. Yang benar menurut ulama Asy-Syafi'i dalam

pendapat barunya, harus dipastikan adanya ruh.

Mereka juga berkata, "Bila bayi itu (saat keluar dari perut

ibunya) menangis, atau bafuk, atau bernafas kemudian berhenti
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13.

(lalu meninggal), maka harus dishalatkan, tapi jika tidak, maka

tidak shalatkan. Asalny4 adalah hadits yang diriwayatkan oleh

An-Nasa'i dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim,

dari Jabir secara marfu', *'&t',tti'nhst J<:-i ti1(Bila bayi

menangis [saat dilahirkanJ, maka dia mewarisi dan

dishalatkan). Namun An-Nawawi menilai hadits ini dha'if
dalam kitab Syarh Al Muhadzdab.Yangbenar, sanad hadits ini
s h a hi h, namun y ang r aj ih menurut p ar a haftzh b ahwa hadits ini
mauquf, dan menurut para ahli fikih bahwa itu tidak

menyebabkannya cacat, karena hukumnya marfu' .

Para ulama berkata, "Biia telah mencapai seratus dua puluh

hari, maka dimandikan, dikafankan dan dikuburkan, tanpa

dishalatkan. Sedangkan yang belum mencapai itu maka tidak
disyariatkan untuk dimandikan dan sebagainya."

Hadits ini berfungsi sebagai dalil yang menjelaskan bahwa

pembentukan hanya te{adi setelah empat puluh hari ketiga,

maka minimal tampaknya bentuk anak adalah pada hari

kedelapan puiuh satu, yaitu di permulaan masa empat puluh

hari ketiga. Bahkan kadang tidak tampak jelas kecuali di akhir

masa ketiga ini. Dari sini, maka masa iddah tidak berakhir

hanya dengan rnelahirkan kecuali telah mencapai waktu ini.
Namun mengenai ini ada perbedaan pendapat. Status budak
perempuan tidak bisa disebut sebagai ummul walad kecuali

bila kehamilannya telah memasuki masa empat puluh hari

ketiga.

Seperti itulah pendapat ulama Asy-Syafi'i dan Hanbali,

sementara uiama Maliki memberlakukan hukum ini (sebutan

ummul walad, selain yang melahirkan secara normal) kepada

setiap budak perempuan yang keguguran. Sebagian mereka

membatasinya dengan tampaknya garis (bentuk fisik janin)

waiaupun samar. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Ahmad.

Alasan mereka adalah hadits ini yang diriwayatkan dari
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14.

15.

16.

sebagian jalurnya, bahwa bila mani itu tidak akan menjadi

janin maka tidak menjadi gumpalan darah, tapi bila akan

menjadi janin maka berubah menjadi gumpalan darah,

kemudian menjadi gumpalan daging dan seterusnya. Maka bila

keguguran itu mengeluarkan darah, berarti mani itu telah

keluar dari bentuk asalnya sebagai mani dan telah berubah

menjadi bentuk permulaan anak (yakni gumpalan darah)'

Hadits ini menunjukkan bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan

kadang terjadi tanpa amal dan tidak pula umur' Inifah yang

diisyaratkan oleh sabda Nabi SAW ,',*tb t:ig 6rpi lirr (Allah

lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka perbuat)'

Masalah ini akan disinggung setelah beberapa bab'

Hadits ini menganjurkan untuk bersikap qana'ah (menerima

ketetapan Allah dengan ikhlas) dan tidak berambisi terhadap

harta,karena rezeki telah ditetapkan sehingga tidak perlu mati-

matian dalam mengupayak annya, tapi yang disyariatkan adalah

mencari penghidupan secara wajar, karena ini termasuk sebab-

sebab yang dituntut di dunia.

Hadits ini menunjukkan bahwa amal perbuatan menjadi sebab

masuk surga atau masuk neraka, dan ini tidak bertentangan

dengan hadits, t-iJ- ilt & Ot'$i} gia* seorang pun

dari kalian yang dimasukkan oleh amalnya ke dalam surga)'

Hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam bab "sederhana dan

Beramal secara Terus Menerus" pada pembahasan tentang

kelembutan hati.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang telah dituliskan

sebagai orang sengsara, maka tidak dapat diketahui perihalnya

sewaktu di dunia, demikian juga sebaliknya' Orang yang

menetapkan pendapat ini berdalil dengan hadits Ali yang nanti

akan dikemukakan ,!-i1 S:a,'J.ij'iya36)t fi o bt'"i;\11

1i61-Jr (Adapun orang yang termasu,k orang bahagia, maka
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t8.

dimudahlran baginya melalcukan amalan orang bahagia).
Yang benar, bila maksudnya tidak diketahui sama sekali, maka
pendapat itu tertolak, tapi bila maksudnya diketahui sebagai
dugaan dari tanda kepastian yang biasa menjadi alasan dugaan,
maka itu benar.

Hal ini dikuatkan oleh riwayat tentang orang yang dikenal
berlisan jujur dan beramal shalih lalu meningal dalam keadaan

demikian, yaitu berdasarkan sabda beliau dalam hadits shahih
yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang jen azah, "nfii

P\is-r f irlab (katian adalah para satrsi Allah di muka

bumi). Dan bila maksudnya diketahui secara pasti, maka
sesungguhnya ini termasuk hal gaib yang Allah sembunyikan
dalam ilmu-Nya dan menampakkarurya kepada siapa yang
dikehendaki-Nya di antara para rasul-Nya.

Hadits ini menganjurkan untuk memohon perlindungan kepada
Allah dari su'ul khatimaft. Banyak sekali ulama salaf dan
khalaf yang telah mengamalkan ini. Abdul Haq dalam kitab At
Aqibah mengatakan, bahwa su'ul khatimah tidak akan terjad,i
pada orang yang batinnya lurus dan zhahirnya shalih, akan
tetapi te{adi pada orang yang batinnya rusak atau diliputi
keraguan, dan itu banyak te{adi pada orang sering melakukan
dosa-dosa besar lalu kematian datang secara tiba-tiba ketika
syetan sedang menguasainya. Itulah yang seringkali menjacii
sebab su'ul khatimah, sewroga Allah menjauhkan kita darinya"

Hadits ini menunjukkan bahwa kekuasaan Allah tidak dapat
ditundukkan oleh sebab apa pun kecuali dengan kehendak-
Nya, karena Allah tidak menjadikan persetubuhan sebagai
sebab terjadinya anak, sebab persetubuhan kadang
menyebabkan terjadinya dan kadang juga tidak, sesuai dengan
kehendak-Nya.

menunjukkan bahwa sesuatu yang besar

19.

20. Hadits
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memerlukan waktu yang lama, demikian sebaliknya. Karena

itulah masa perubahan janin berlangsung dalam waktu lama

hingga terjadi proses penciptaannya, beda halnya dengan

peniupan ruh. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan bumi

pertama kali, Allah menuju penciptaan langit dan membiarkan

bumi karena begitu besarnya tanpa memisahkannya, lalu

keduanya dipisahkan. Ketika menciptakan Adam, Allah

membenhrknya dari air dan tanah lalu membiarkannya

sebentar kemudian meniupkan ruh kepadanya.

Ad-Dawudi berdalil dengan sabda beliau, tr-ll Sllil (Sampai

akhirnya ia masuk neraka) bahwa hadits ini khusus berkenaan

dengan orang-orang kafir. Ia beralasan bahwa keimanan tidak

dapat digugurkan kecuali oleh kekufiran. Lalu ditanggapi

bahwa di dalam hadits ini tidak ada sesuatu yang menunjukkan

pengguguran status keimanan, maka memaknainya seczra

umum lebih tepat sehingga mencakup juga orang beriman yang

berakhiran dengan amalan orang kafir sehingga ia murtad lalu

mati dalam keadaan demikian. Ini mencakup juga orang taat

yang diakhiri dengan amalan ahli maksiat lalu mati dalam

keadaan demikian. Tentang masuk neraka yang disinggung

dalam hadits tidak mesti bahwa itu kekal, tapi sekadar masuk

sehingga berlaku untuk kedua golongan tadi (yang murtad dan

yang maksiat).

21. Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa Allah
tidak mesti memelihara yang lebih banyak keshalihannya. lri
berbeda dengan pandangan golongan Mu'tazilah, karena hadits

ini menunjukkan adanya sebagian orang yang sepanjang

umurnya melakukan ketaatan kepada Allah, tapi kemudian

berakhir dengan melakukan kekufuran, kemudian meninggal

dalam keadaan seperti itu sehingga masuk neraka. Seandainya

Allah pasti memelihara orang yang lebih banyak

keshalihannya, tentu semua amal shalihnya tidak gugur dengan
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22.

kalimat kufur yang ia meninggal di atasnya, apalagi sepanjang

hidupnya dia beramal shalih nzrmun ketika meninggal dia
kuftr.

Sebagian golongan Mu'tazilah berdalil dengan ini ketika
menyatakan bahwa orang yang melakukan amalan ahli neraka
pasti masuk neraka karena hadits ini menyebutkan amalan itu
yang menjadi sebabnya, sedangkan hukum mengenai sesuatu

menunjukkan alasannya. Menanggapi pemyataan ini, dijawab
bahwa itu sekadar tanda, bukan sebab sedangkan tanda kadang
berubah. Kalaupun kita anggap sebagai sebab, namun itu
terbatas hanya bagi orang-orang kafir, sementara orang-orang
beriman yang maksiat, mereka tidak tercakup dalam hal
tersebut berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat).,
48 dan 116, yti{-'CrS.U.i Oti 6 F.t y.'!:J;d-'O( yl1-t?ttly
(Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan
Dia mengampuni segala dosa yang seiain dari [syirikJ itu,
bagi siapa yang dikehendaki-Nya). Dengan demikian oran-q

yang tidak berbuat syirik termasuk dalam kehendak-Nya.

Golongan Al Asy'ariyah berdalil dengannya ketika
menyatakan bolehnya membebani tugas yang tidak sanggup

diemban, karena hadits ini menunjukkan bahwa Allah
membebani para hamba dengan keimanan, padahal Allah
menetapkan sebagian mereka meninggal dalam kekufuran.
Ada juga yang mengatakan, bahwa masalah ini tidak mesti
terjadi kecuali jika hal itu khusus terkait dengan keimanan,
sedangkan selain itu tidak ada dalil yang memastikan akan

terjadi, namun secura umum hal itu memang mungkin terjadi.

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala

rincian perkara sebagaimana halnya mengetahui segala perkara
secara umum. Karena hadits ini menyatakan bahwa Allah
memerintahkan malaikat untuk mencatat perihal seseorang
secara detail.
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23. Hadits ini menunjukkan bahwa Allah menghendaki segala

kejadian, artinya bahwa Allah-lah yang menciptakarurya dan

menetapkannya, bukan berarti menyukainya dan meridhainya.

Hadits ini menunjukkan bahwa semua kebaikan dan keburukan

adalah dengan takdir Allah dan diadakan oleh-Nya. Golongan

Qadariyah dan Jabriyah menentang hal ini, dimana golongan

Qadariyah menyatakan bahwa perbuatan hamba hanya berasal

dari dirinya sendiri. Di antara mereka ada yang membedakan

antara kebaikan dan keburukan, lalu menisbatkan kebaikan

kepada Allah dan menisbatkan keburukan hanya kepada para

hamba. Ada juga yang mengatakan, bahwa pendapat ini tidak

diketahui sumber asalnya walaupun dikenal di kalangan

meieka, karena sebenarnya ini berasal dari pandangan seorang

penganut majusi. Sementara golongan Jabriyah berpendapat,

bahwa semuanya berasal dari perbuatan Allah, sedangkan para

makhluk sama sekali tidak berperan.

Adapun golongan Ahlus Sunnah berada di antara kedua

pendapat ini. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa

asal perbuatan itu diciptakan Allah, sementara hamba diberi

kemampuan yang tidak mempengaruhi apa yang telah

ditetapkan. Sebagian juga menetapkan bahwa kemampuan

manusia bisa mempengaruhi, namun itu disebut upaya.

Kemudian mereka mengemukan argumen dan dalil secara

panjang lebar.

Imam Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkan dari jalur Ayyttb

bin Ziyad, dari lJbadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-

Shamit: Ayahku menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku
pemah masuk ke tempat Ubadah ketika dia sedang sakit, lalu

aku berkata, 'Berilah aku wasiat?' Ia berkata, 'Sesungguhnya

engkau tidak akan merasakan keimanan dan tidak akan

mencapai hakikat mengetahui AUah sampai engkau beriman

kepada takdir, yang baik dan yang buruk, yakni engkau
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mengetahui bahwa apa yang luput darinya maka tidak akan

menimpamu, dan apa yang menimpamu tidak akan luput

darimu'. Selanjutnya disebutkan di dalamnyq ,Pt:JtU t:l:

1r-lt'c \aS U; (Dan jika engkau meninggal dalam keadaan

selain itu, malm englmu masuk neraka)."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur lainnya dengan sanad

yang hasan, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Ab'u Ad-Darda'

secara marfu'dan hanya mengemukakan perkataannya, bahwa

seseorang tidak akan mencapai hakikat keimanan sampai

mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput

dariny4 dan apa yang luput darinya tidak akan menimpanya.

Penjelasan tentang masalatr ini akan disinggung pada

pembahasan tentang tauhid saat membicarakan tentang

penciptaan perbuatan para hamba.

25. Hadits ini menunjukkan bahwa takdir telah ditetapkan,

sedangkan akibatnya belum diketahui, maka tidak selayaknya

seseorang teperdaya oleh hal-hal yang bersifat zhahir. Karena

itulah disyariatkan berdoa memohon keteguhan dalam

menjalankan agama dan memperoleh husnul khatimah. Dalam

hadits Ali, setelah dua bab, akan disebutkan pertanyaan para

sahabat tentang manfaat amal walaupun sudatr ada takdir, di

dalamnya disebutkan jawaban, Jj* t 4':, ;',F ttUy

(Berbuatlah, knrena masing-masing telah dimudahkan untuk

apa yang ia diciptalcan untulorya). Secara teksfual, ini
menyelisihi hadits Ibnu Mas'ud yang disebutkan dalam hadits

ini. Untuk menggabungkan kedua hadits tersebut, maka hadits

Ali diartikan sebagai mayoritas dan hadits bab ini diatikan

sebagai minoritas. Namun karena semuanya memungkinkan,

maka disyariatkan berupaya di samping berdoa.

Ibnu At-Tin mengemukakan, bahwa ketika Umar bin Abdul
Aziz mendengar hadits ini, dia mengingkarinya dan berkata,
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"Bagaimana bisa seorang hamba melakukan ketaatan sepanjang

umurnya kemudian dia tidak masuk surga."

Guru kami, Ibnu Al Mulaqqin, memilih untuk tidak

berpendapat mengenai ke-shahih-an riwayat ini dari Umar. Menurut

saya, seandainya riwayat ini valid maka kemungkinan periwayatnya

membuang perkataan akhimya, yaitu: ,F(;"r.r #'rt;!ir 91O j';i,

W"4 73t lLalu ia didahului oleh ketetapan m'aka ia pun melalcu'kan

aimalan ahli neraka sehingga dia masuk neraka). Atau periwayatnya

telah menyempumakan riwayat ini, dan Umar menanggap

kemungkinan ini sangat kecil walaupun itu memang mungkin, dan apa

yang dikemukakannya ini sebagai bentuk kekhawatiran akan su:ul

khatimah.

Kedua,hadits Anas, 'aj"ql ,;ibt"'q, *1 ,,SFj t{,t; g}urk,|Yi
"L-iib (Atlah menugaskan seorang malaikat untuk menangani rahim,

lalu ia berkata, "W'ahai Tuhanlw setetes mani. Wahai Tuhankw,

segumpal darah. ") Maksudny4 mengatakan setiap kalimat itu pada

waktu terjadinya sebagaimana yang telah dijelaskan pada hadits

sebelumnya. Hal ini telah dipaparkan pada hadits yang lalu, dan telah

disinggung juga pada pembahasan tentang haid. Kata ;-1!"t dalam

riwayat ini bisa berada pada posisi nashab dengan anggapan ada fi'l
yang tidak disebutkan secara redaksional, dan bisa berada pada posisi

rafa' sebagai khabar mubtada' yang tidak disebutkan. Fungsinya,

adalah kalimat tanya, apakatr sudah jadi demikian atau belum? Dan

maksud redaksi, t4i/'#t-'Oi (Hendak menyempurnakan

p en cip t a anny a) adalah, memb eri izin kep adanya.

2. Pena Mengering Sesuai dengan Ilmu Allah

lz
ltc -.:4gs*,;bf ivil1



Dan Firman-Ny4 "Dan Allah membiarkannya sesat dengan
sepengetahuan-Nya." (Qs. Al Jaatsiyah f{fl: 23)

ul L, &t',-;, *, ;a ht Jb Ut,t, JG,i;:; l,:u:,
.i;rfur'rii';, ,tVt; e,u(;;.r ;G, .a,t

Abu Hurairah berkat4 'T.[abi SAW U"rr"Ua" kepadaku, 'r"no
telah lrering (mmulis) tentang apayang pasti terjadi padamu'."

Ibnu Abbas berkata, "Lahaa saabiquun artinya lebih dulu
mempero leh kebatragiaan. "

i-Ljt #('J,;,5 ,ir ;*:r i ,iy, Jtt :Ju # i otk *
t - ,, , . , . . . ' .ra. J; f :JG tlrlrlr We ,Ju .r 'ju sr6r #i'u

.'i'il-6.'siit'*
6596. Dari Imran bin Hushain, dia berkata, "seorang laki-laki

berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah ahli surga dan ahli neraka sudah

diketahui?' Beliau menjawab, 'Ya'.Ia bertanya lagi, 'Lalu untuk apa

orang-orang tetap berusaha?' Beliau bersabda, 'semuanya berbuat
sesuai dengan apa ia diciptaknn untulotya 

-atau 
sesuai dengan apa

yang ia dimudahlcafl ufltulotya-'."

Keterangan Hadits:

(Bab pena telah mengering). Maksudnya, pencatatan sudah

selesai yang mengisyaratkan bahwa yang ditulis di dalam Lauh
Mahfuzh tidak akan berubah hukumnya. kri adalah ungkapan tentang

telah selesainya pencatatan, karena lembaran itu ketika ditulis dalam
keadaan basah atau sebagiannya basah. Demikian juga pena

(tintanya), dan bila pencatatan telah selesai maka tulisan dan pena itu
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disebut sudah kering.

Ath-Thaibi berkata, "Ini merupakan penisbatan sesuatu yang

lazim terhadap yang dilazimkan, karena selesainya pencatatan

menyebabkan tinta pena menjadi kering."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini mengisyaratkan bahwa

pencatatan itu telah selesai sejak lama.

Iyadh berkata, .Makna keringnya pena adalah pena itu tidak

menulis apa pun lagi setelah itu. Kitab Allah, Lauh-Nya dan pena-Nya

termasuk hal gaib. Kewajiban kita adalah mengimaninya dan kita

tidak harus mengetahui sifatnya. Yang disampaikan kepada kita

bahwa pencatatan itu telah selesai, dan bahwa pena itu telah kering

dan tidak lagi difungsikan."

lt+ o* $esuai dengan ilmu Attah)' Maksudnya, sesuai

dengan ketentuan-Ny4 karena apa yaflg telah diketahui-Nya pasti

terjadi. Jadi, pengetahuan-Nya terhadap apa yang diketahui

memastikan sesuatu pasti terjadi. Ini adalah lafazh hadits yang

diriwayatkan oleh Ahmad dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban dari

jatur Abdullah Ad-Dailami, dari Abdutlah bin Amr, aku mendengar

Rasulullah SAWbersabd4 b'€" 6i"ii;tl e'^ti''de 5"1 y'?ttt'01

* &t "..i, ,i:ji uti ,:& iff >i 7t d&t Yi g:'j b'i.b1's/t of
I' f+ (Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menciptakan para

makhluk-Nya dalam sebuah kegelapan, kemudian memberikan

cahaya-Nya kepada merelca. Siapa yang saat itu terkena cahaya-Nya

maka dia mendapat petunjuk, dan siapa yang tidak terkena cahaya-

Nya maka dia tersesat. Karena itulah alcu ftntaknn, "Pena telah kering

sesuai dengan ketetapan Allah.') Setelah itu aku berkata kepada

Abdullah bin Amr, '"Telah sampai kabar kepadaku, bahwa engkau

mengatakan, pena telatr kering -lalu 
ia menyebutkan hadits, dan di

bagian akhirnya ia menyebutkan-, karena itulah aku katakan, 'Pena

telah kering (mencatat) apa yang mesti terjadi'."
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Ada yang mengatakan bahwa Abdultah bin Thahir, gubemur
Khurasan di masa Al Ma'mun pernah ditanya oleh Al Husain bin Al
Fadhl tentang firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan ayat Zg, ei-,F
9A e $ $etfap wahu Dia dalam kesibukan), dia menjawab, "Yaitu

kesibukan yang telah ditampakkan, bukan kesibukan yang baru
dimulai." Setelah itu ia ptur berdiri lalu mencium kepalanya.

ol t-:f ! da' 'e :pi *v ?u, ,{* 
"4t 

d, Jrt ,a;;; ;.i's,6:,

(Abu Hurairah berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, 'Pena telah
kering [menuliskanJ tentang apa yang pasti terjadi padamul') hi
adalah penggalan dari hadits yang asalnya disebutkan oleh Imam
Bukhari dari jalur Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,
ia berkata: yi lt'cj;jt -*,stb Uei,ilt"*tz, Jrj,;\,!t lni{,t:jj
;t',3* .rr:Jt e--,rLijJ 6 (Atil berkata, ,,Wahai Rasulultah,

sesungguhnya alru seorang pemuda, dan alat menghawatirkan
kesusahan pada dirilru sehingga tidak dapat menikahi wanita." Beliau
kemudian mendiamkanta). Di dalam hadits itu juga disebutkan , U.i U-

,s ,('t-t; ,F ,reo ,ot'c;l q F' ',8 ,;;:j (wahai Abu Hurairah,

pena telah kering [menulisJ tentang apa yang pasti terjadi padamu"
Maka mengebirilah atau tinggalknnlah).

Hadits ini diriwayatkan di awal pembahasan tentang nikah.
Lalu dia menyebutkan: Ashbagh 

-Ibnu Al Faraj- berkata: Ibnu
Wahab mengabarkan kepadaku dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dan

diriwayatkan secara maushul oleh Al Isma'ili, Al lauzaqi serta Al
Firyabi dalam kitab AI Qadar, semuanya dari jalur Ashbagh. Mereka
semua, setelah lafazhL.lir, berkata: ng.Zibi;.ttsii gWoto beliau

pun mengizinkanht untuk mengebiri). Kalimat ij6ir 'rii 1p"ro ,"ro,

kering)juga terdapat dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam
Muslim, 't;ttSt yra?t ifii ". 

'e qi t,-!liJr e ,yt ,S?,, t;-:eirJ,, lri
(Suraqah berkata, "Waltai Rasulullah, untuk apa beramal. Apakah
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untuk ketetapan yang pena telah kering [menulisknnnyal dan takdir

yang tel ah dib erlahtkan? ")

Di akhir hadits Ibnu Abbas yang menyebutk anlafazh, ht Wl
'd-blti- 

Qagalah Allah, niscaya Dia menjagamu), pada sebagian

jalumya disebutkan,iitt 9'"h'?:d3\\ ,rl+ (Pena telah kering dan

lembar catatan telah dilipar). Dalam hadits Abdullah bin Ja'far yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani disebutk an, $ d'.), U &t'oi SAtt

"tj.\S (Dan ketahuilah, bahwa pena telah kering fmencatat] apa yang

mesti terjadi). Sementara dalam hadits Al Hasan bin Ali yang

diriwayatkan oleh Al Firyabi disebutkan, iJi' ',;;i'qUg.3 C't 6itoO

telah diangkat dan pena telah mengering).

i'rri:*.lr 'r{',rti' ,o'4, q ,/# i)',StS': (Ibnu Abbas berkata,

"Lahaa saabiquun artinya lebih dulu memperoleh kebahagiaan.") Ini '

diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin

Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah dalam surah Ai

Mu'minuun ayat 61, o$ q it 4r;At €. of F-|41t lU"rela itu

bersegera untuk mendapat l<ebaikan-kebaikan, dan merekalah orang'

orang yang segera memperolehnya), dia berkata, "Maksudny4

mereka didahului oleh kebahagiaarr." Artinya, mereka bersegera

kepada kebaikan karena telah didahului oleh kebahagiaan sesuai

dengan takdir Allah. Diriwayatkan dari Al Hasan, bahwa httruf lam

puitut*t $ fermatcn a ba',dia pun berkata, "Maknanya ,4.,0'*'
(segera memperolehnya). "

Abdurrahman bin Zaid menukil, bahwa kata ganti orang ketiga

tunggal pada lafazh (J kembali kepada ar#\ (kebaikan-kebaikan),

sementara yang lain membolehkan bahwa kata ganti tersebut kembali

kepada kata as-sa'aadah (kebahagiaan). Kesimpulan dari penafsiran

Ibnu Abbas dan zhahir ayat, bahwa kebahagiaan telah lebih dulu

ditetapkan, dan yang ditetapkannya bersegera kepadanya. lni bukan
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berarti mereka mendahuluinya.

,Ft )t-it (Seorang taki-laki berkata). Dia adalah Imran bin

Hushain yang meriwayatkan hadits ini. Abdul Warits bin Sa'id

menjelaskannya dariYazid bin Ar-Risyk, dari Imran bin Hushain, dia

berkata: lt l'*:",t ( ,i# (AIcu berkata, "Wahai Rasulullah. ") Setelah

itu disebutkan haditsnya. Akan dikemukakan secara maushul di akhir
pembahasan tentang tauhid, dan ada juga orang lain yang menanyakan

tentang hal itu. Penjelasan lebih lanjut tentang hal ini akan dipaparkan

pada penjelasan hadits Ali sebentar lagi.

t16r J.i( 'u *, ,Fl U,fi (Apakah ahli surga dan ahli neraka

sudah diketahui?) Dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Yazid yang

diriwayatkan Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, '-Jbl (Apakah

diketahui). Maksudnya, dia menanyakan, adakah malaikat atau

manusia yang diberitahu Allah tentang itu. Adapun orangnya sendiri

atau yang menyaksikannya, hanya dapat menduga berdasarkan amalan

yangzhahir.

tiigfir f.i'f.t (Lalu untuk apa orang-orang tetap beramal?)

Dalam riwayat Hammad disebutkan, & (tolu untuk apa).Malaanya,

jika memang itu sudah ditetapkan, maka tidak perlu lagi seseorang

beramal, karena bagaimana pun dia akan menjadi apa yang telah

ditetapkan.

'J'H6.'ri'i # 6.W ls 
' 

jti 1nefiau bersabda, "Masing-

masing berbuat untuk sesudtu yang diciptakan untulorya 
-atau

sesuatu yang dimudahkan untulotya-.") Dalam riwayat A1

Kusymihani disebutkan dengan redaksi, 'U- (Dimudahkan).

Sedangkan dalam riwayat Hammad disebutkan,'i'6lL 6."#f ,jt;

(Masing-masing dimudahkan terhadap sesuatu yang diciptakan

untulvtya). Lafazh terakhir ini diriwayatkan dan sejumlah sahabat

hingga lebih dari sepuluh orang. Nanti, akan saya singgung di akhir
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bab berikutnya, di antaranya: Hadits Abu Darda' yang diriwayatkan

knam Ahmad dengan sanad yang hasan dan dengan redaksi, ?ft F
J'pl LJ.Ljii (Setiap orang dipersiapkan untuk sesuatu yang

diciptakan untulorya).

Hadits ini mengisyaratkan, bahwa akibat dari sesuatu tidak

diketahui oleh seseorang, oleh karena itu dia hendaknya bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena

amalnya adalah tanda yang biasanya akan mengantarkan ke arah yang

telah ditandai oleh amalnya, walaupun sebagian manusia temyata

berakhir selain yang telah tampak tandanya, yaitu sebagaimana yang

telah disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud dan lainnya. Namtrn

demikian, tidak seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti,

karena itu setiap orang hendaknya mengerahkan segala kemampuan

dirinya untuk melakukan ketaatan, dan tidak mengandalkan ketetapan

yang telah ditetapkan sehingga mengesampingkan apa yang telah

diperintahkan, karena hal itu akan menyebabkan dia berhak mendapat

siksaan.

Ibnu Hibban mencantumkan pada hadits bab ini dengan judul

"Seseorang wajib berusaha sungguh-sungguh dalam melaksanakan

ketaatan walaupun sebelumnya terjadi hal-hal yang dibenci Allah".

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu A1 Aswad, dari

Imran, bahwa Abu A1 Aswad berkata kepadanya, "Bagaimana

menurutmu, apakah sesuatu yang dilakukan oleh manusia sekarang

adalah apa yang telah ditetapkan pada mereka dan merupakan takdir

yang dulu ditetapkan pada mereka, atau sesuatu yang kelak akan

dialami mereka dari apa yang dibawakan oleh Nabi mereka dan

ditegakkannya hujjah atas mereka?" Dia menjawab, "Bukan, akan

tetapi itu adalah sesuatu yang telah ditetapkan dan diberlakukan pada

mereka. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Asy-Syams

ayat 8, rJr:3ii3 6j:# q4)6 tary7 6i 
,..t!1@aka 

Atlah mengilhamkan

kepada jiwa itu fialanJ kefasikan dan ketalauaan)."
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Mengenai hal ini, ada kisah Abu AI Aswad dengan Imran, di
dalamnya disebutkan, "Apakah itu suatu kezhaliman?" Imran
menjawab, "Tidak, segala sesuatu diciptakan Allah dan milik-Nya,
maka tidak dipertanyakan apa pun yang diperbuatan-Nya." Iyadh
berkata, "Imran mengemukakan kepada Abu Al Aswad syubhat
paham Qadariyah lantaran pengaduan mereka terhadap Allah dan

masuknya pendapat mereka ke dalam ketetapan-Nya. Namun setelah

menjawabnya dengan sesuatu yang menunjukJ<an kepastiannya di
dalam agama, dia menguatkarurya dengan menyebutkan ayat tersebut,

dan itu adalah batasan bagi Ahlus Sunnah. Perkataannya, 'segala

sesuatu diciptakan Allah dan milik-Nya', mengisyaratkan bahwa
Pemilik Yang Maha Tinggi, Yang Maha Pencipta lagi Maha
Memerintah, tidak boleh disanggah atas apa pun yang diperbuat-Nya
dengan kehendak-Nya terhadap apa yang dimiliki-Nya, akan tetapi
sanggahan itu semestinya ditujukan kepada makhluk yang diperintah."

3. Allah Lebih Mengetahui tentang Apa yang Akan Mereka
Perbuat

4J9

6597. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, 'Nabi SAW ditanya
tentang anak-anak kaum musyrikin, maka beliau pun bersabda,'Allah
lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka perbuat' ."

\t -* 4t U-*&)

',, ::, c.t ..1 . . t4.o.rc'-1:Jt-i d;? 6.1 6 * ii_U.,tb slfl
Ir 'ir-j ,6F'qrtrs * fl-j *i"

:Ju vli* ;.t a,/
o.t, l" ro ! z , I

.,l^a AJl d_f : )*

.'i,G 'rLlf;s a

i
[,

,llil

lfl.t

\.. . .a. c. .At &t aV,yt f'r/.
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6598. Dari lbnu Syihab, dia berkata: Dan Atha' bin Yazid

naengabarkan kepadaku bahwa dia pematr mendengar Abu Hurairah

berkata, "Rasulullatr SAW pernah ditanya tentang keturunan orang-

orang musyrik, beliau bersabda, 'Allah lebih mengetahui tentang aPa

yang alran mereka perbuat'."

\;i';'a[,,,:."t;r'?',;* y, J';ri6 'i6;;:],rl *
F ,aQ)t i;4 rS ,1:.tlols g:t"i- i,ip ,a$t ,-P'i';

.ti!;i:,J il,ik T ia*'u q b'r::,J

6599: Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SA-V[

bersabdq 'Tidak ada seorang anak pun kecaali ia dilahirlcan dalam

lreadaanfitrah, lalu kedua ibu-bapalorya yang meniadikannya Yahudi

dan Nasrani. Sebagaimana halnya binatang melahirkan (dalam

lreadaan sempurna), adakah kalian menemukannya dalam keadaan

terpotong (hidung, telinga atau lainnya)? Sampai knlian sendiri yang

memotongnya'."

tJ \Ll hr 
'iu 

\?k';j'-';'; U?;i ,it S';', n tju:t- J-. JJ r-u/ . 
..;)rGf;ls

6600. Mereka (para sahabat) berkat4 "Wahai Rasulullatr,

bagaimana menurutmu tentang mereka yang mati ketika masih kecil?"

Beliau menjawab, *Allah lebih mengetahui tentang aPa yang akan

merelra perbuat."

@:
(Bab Altah lebih mengetahui tentang apa yang akan mereka

perbuat). Maksudnya adalah anak-anak kaum musyrikin sebagaimana
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yang dinyatakan dalam pertanyaarurya (di dalam haditsnya). Imam

Bukhari menyebutkannya dari hadits Ibnu Abbas secara ringkas, dan

juga dari hadits Abu Huriarah. Ini telah dikemukakan di akhir

pembahasan tentang jenazah pada "bab apa yang dikatakan tentang

anak-anak kaum muslimin", dan "bab apa yang dikatakan tentang

anak-anak kaum musyrikin". Dalam kedua bab tersebut, Imam

Bukhari menyebutkan dua hadits yang disebutkan di sini dari jalur

keduanya, sementara hadits ketiga disebutkannya dari jalur lainnya

dari Abu Hurairah.

Dalam riwayat kedua dari Ibnu Syihab disebutkan, g5-is ,Jrit

'tJ-i,;;L-Lb (Dia berkata: Dan Atha' bin Yazid mengabarkan

kepadaku)" Huruf wau di sini berfungsi sebagai kata sambung yang

menyambungkan kata yang ada dengan sesuatu yang tidak disebutkan

secara redaksional. Seakan-akan sebelumnya dia menceritakan suatu

hadits dari Atha'. Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Ibnu Wahab

disebutkan: Dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Atha' bin Yazid.

Disebutkan dalam kitab Shahih Abi Awanah dari ialur Syu'aib, dari

Az-Zuhi, p' tJ"/;.iib e-rJ (Atha' bin Yazid Al-Laitsi

m en cer it aknn kep a da lcu).

Di awal hadits ketiga Imam Bukhari menyebutk an, 'ot)t {r.i

At;.1g,1*haq bin lbrahim mengabarkan kepada kami). Dia adalah

Ibnu Rahawaih.

4. Dan Ketetapan Allah itu adalah suatu Ketetapan yang Pasti

Berlaku

.a',:;Ir
,,

!
I

ii';t SlU't ,ru': *aht ,* yt J';:r'Jc:J$i;j sj e
t, t4 oy'$" 6e L4;i*i;il'b

FATHUL BAARI - 59



6601. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW
be.rselrda, 'Janganlah seorang wanita meminta (seorang lahi-taki)
untuk menceraikan saudarinya (istrinya) agar bisa memenuhi
piringnya, tapi dia hendalorya menikah, karena sesungguhnya

baginya (dapat menilcah dengannya) adalah apa yang telah
ditet ap lmn untuloty a' ."

J;,iit;\\*;yaht * dt+*:Jsd;f *
,+.!r*, w.rLi -\ci * u Atr|rL i+r- ,t6. al*lL

-ccr.U'lr.-atzo'*ir';rat ,hLrF ,*tf Y *u,, *f c N",rAL'di
66[2.Dari Usamah, dia berkata, "Ketika aku sedang ai trrnput

Rasulullatr SAW, tiba-tiba utusan salah seorang putrinya datang

kepada beliau 
-saat 

itu di tempat beliau ada Sa'ad, IIbai bin Ka'b
dan Mu'adz-, bahwa anak laki-lakinya tengah meregang nyawa,
maka beliau pun mengirim utusan kepadanya,'sesungguhnya milik
Allah apa yang diambil-Nya, dan milik Allah apa yang diberikan-Nya.
Semua ada ajalnya, maka dia hendaknya bersabar dan mengharapkan
pahala'."

*?tt J-; Ct+'Jpir;. ^fr,'qr:,tAt r;i ,_ri?
U- l.ir iq ,rr,' J;rt;-:Jw ,12:\i n ,yri*-,:{*,:

. 
^ 

o '.

{L?'r ,j* lnt J?t St- rJat e 6;'rS ,Jdt ',*i:)
*'.^A rrj ,iri;k \'rl'{e,l t.Jj 'o';5 

6rrr ,*,
,_^r.k 

e ty?x.,:i hr.6
6603. Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ketika dia sedang

duduk di tempat Nabi SAW, datanglatr seorang laki-laki dari golongan
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Anshar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami

mendapatkan para budak dan kami menyukai harta. Bagaimana

menunrtmu tentang azl (mengeluarkan seperma di luar kemaluan isteri

ketika bersenggama)?" Rasulullah SAW bersabda, "Apakah kalian

melalatkan itu? Tidak, janganlah kalian melakukan itu, karena

sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang ditetapkan Allah untuk

keluar kecuali ia akan jadi."

rL.3 *\t -*UttttV'ta:Jts ^-?nt ,ft eLy
il44 LpU'^A? ,i?i'tt*t3r gq Jy" W lj t1 z#

,y)t r;; ts UIG ,* siltt 6r{L*'uy ,';*r'';

6604. Dari Hudzaifah RA, dia berkata, "Sungguh Nabi SAW

pemah menyampaikan suatu khutbah kepada kami, yang mana di

dalamnya beliau tidak melewatkan (apa pun) hingga tentang

terjadinya kiamat, kecuali beliau menyebutkarulya. Orang yang

mengetahuinya akan mengetahuinya, sedangkan orang yang tidak

mengetahui tidak akan mengetahuinya. Aku memang pernah melihat

sesuatu lalu lupa, kemudian aku tahu (ingat), seperti halnya seseorang

yang pernah mengenali seseorang, lalu orang itu pergi darinya, lalu

ketika melihatnya maka dia pun mengenalinya."

;i:, p\t ;-, Ct'{ L'rL k i,Ssi:; i,r,ft,y'*
'*t i \l yi'r'e \t ;J%'"^ti fr\i ei^?-\'; a3
'J';, 

t:- J}f \i :ir;tt a b:,i*'#t'a')i )6t'u;:rat
.Ai <*tt, Fi"; ()q ,:6'"i y-i$truy,v 

'ju t"l,r

t1.,1 *.1 to. . ,'. ,1 , ',t 1,,
.4cp olS a9; erl, l)l ,y)l



6605. Dari Ali RA, dia berkata, "Kami duduk bersama Nabi

SAW, saat itu beliau memegang sebuah ranting yang diketuk-

ketukkan ke tanah, lalu beliau menunduk dan bersabda,'Tidak ada

seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempat dudulorya di
neraka atau di surga'. Mendengar itu, seorang laki-laki di antara

orang-orang yang hadir berkata, 'Apa tidak sebaiknya kita pasrah saja

wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Tidak. Beramallah kalian,

lrarena masing-masing telah dimudahkan'. Kemudian beliau

membacakan ayat, 'Adapun orang yang memberilmn (hartanya di
jalan Allah) dan bertahra'."

Keterangan Hadits:

(Bab Dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang

pasti berlalat). Maksudnya, ketentuan yang pasti terjadi. Yang

dimaksud dengan perkara di sini adalah bentuk salah satu dari

perkara-perkara yang telah ditetapkan, dan bisa juga salah satu

perintah.

Pada bab ini Imam Bukfiari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama,hadits Abu Hurairah, lt e- Wi Ola ifp )iJ-J,
1 t:-i' ti L+t 'tt.j -gei e (Janganlah seorang wanita meminta

[seorang laki-takiJ untuk menceraikan saudarinya [istrinya] ... karena

sesungguhnya bagtnya adalah apa yang telah ditetapkan untulorya).

Maksudnya, janganlah seorang wanita mensyaratkan kepada bakal

suaminya untuk menceraikan isterinya yang lain agar nafkahnya

hanya diberikan kepadanya, karena hal ini akan merusak kehidupan

rumah tangga yang sudah berjalan. Dia sebaiknya menikah dengan

bakal calon suami itu tanpa memberi persyaratan itu, karena baginya

adalah apa yang telah ditakdirkan untuknya. Penjelasannya telah

dikemukakan dalam bab "syarat-syarat yang tidak Dibolehkan dalam

Pernikahan" pada pembahasan tentang nikah.

Ibnu Al Arabi berkata, "Hadits ini termasuk pokok agaffln
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mengenai pemberlakuan takdir, dan ini tidak bertentangan dengan

pengamalan ketaatan dan tidak menghalangi untuk berupaya mencari

nafkah serta mempersiapkan kekuatan untuk esok hari, walaupun

memang hal itu tidak pasti."

Ibnu Abdil Barr berkata: Hadits ini termasuk hadits takdir
menurut para ahli ilmu, karena menunjukkan bahwa bila suami

mengabulkannya dan menceraikan isterinya yang lain yang diduga

mengganggu urusan rezekinya, maka ia tidak akan dapat memberikan

kepada isterinya ini (yang meminta agar isteri lain diceraikan) kecuali

apa yang telah ditetapkan Allah baginya, baik ia memenuhi

permintaan itu atau pun tidak. Ini senada dengan firman Allah dalam

surah At-Taubah ayat 51, Lji lrr '*tE - ll W"U p lxotot*ntolr,
"Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah

ditetapkan oleh Allah bagi lmmi.")

Kedua, hadits Usamah bin Zaid.

",i,-,-, oligj (Saat itu di tempat beliau ada Sa'd). Dia adalah

Sa'ad bin Llbadah.

\t-;;i (Dan Mu'adz). Dia adalah Mu'dz bin Jabal.

Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang jenazah,

juga mengenai anak tersebut serta penjelasan penyatuan riwayat ini

dengan riwayat yang menyebutkan lafazh, t g,ji{\ ii (Bahwa anak

perempuannya).

Ketiga, hadits Abu Sa'id.

Jr:riti 'U h')iQ lOotonglah seorang taki-laki dari golongan

Anshar). Sebelumnya, telah dikemukakan dalam bab "Perang Al
Muraisi"' dan "mempergauli isteri" pada pembahasan tentang nikah,

hadits yang berasal dari Abu Sa'id, dia berkata, A?- 1Xo*i bertanya).

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari jalur Ibnu Muhairiz, bahwa

Abu Sa'id dan Abu Shirmah mengabarkan kepadanya, bahwa mereka
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mendapatkan sejumlah budak, dia berkata: ery gi;ii ,SiSr Qt:i+t;t
'Ftgi; lur .,,:, l' )"j.(Latu kami mempertanyakan tentang azl,

mal<a trnmi pun menceritakan itu kepada Rasulullah SArn.

Kemungkinannya, Abu Sa'id yang melontarkan pertanyaan ini secara

langsung, walaupun yang mempertanyakan ifu banyak orang.

Imam Bukhari dalam kitab At'Tarikh, Ibnu As-Sakan dan

lainnya menyebutkan mengenai para sahabat, dari hadits Majdi Adh-

Dhamri, dia berkata: (+:e6 q';jl,;:y *i *:oht ,P 4t * tl:r"

)F, t' &j * )t ,k ,;t *U ,q (Kami berperang bersama

Nabi SAW dalam perang Al Muraisi', lalu kami memperoleh budak-

Kemudian kami menanyakan kepada Nabi SAW tentang azI). Status

Abu Dhamrah masih diperselisihkan sebagai sahabat. Di dalam kitab

shahih Muslim disebutkan riwayat dari jalur Ibnu Al Muhairiz, tjii

^i;\rp.t' 
'J'i3'd*',Y,#s.|i-i,)t$ * e! ,rb'{,:-r iist

aa

fJjrlr ,.J 
'{: 

Qqku dan Abu Shirmah masuk ke tempat Abu Sa'id, lalu

dia berkata, "Wahai Abu Sa'id, apakah engknu pernah mendengar

dari Rasulutlah sAW mengenai azl? ") Yang valid adalah bahwa Abu

Shirmah yang bertanya kepada Abu Sa'id. Penjelasan hadits ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang nikah. Adapun inti yang

dimaksud pada bab ini adalah sabda beliau di akhir hadits, ;u'4)
;J€ e )l.Llrl oi?rr ''3 (Tidak ada satuiiwa pun yang ditetapkan

Allah untuk keluar kecuali ia akan terjadi).

Keempat,'21, t, * il' ,,La lt t*r'.ta $ungglrh Nabi

sAW .telah menyampaikan suatu khutbah kepada kami). Dalam

riwayat Jarir dari A1 A'masy yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

disebutkan , (ltil F) t);ht {* it Jhgiu (Rasutultah SAll/

berdiri di suatu tempat di hadapan kami)

f:j;s'lt (Kecuali beliau menyebutkannya). Dalam riwayat Jarir
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disebutkan, g..,r:Ji 11 (Xe cualf beliau mencer it aknnny a).

t i - o , t1',J4, ;l'"Vi W.t U it7l2 lOrang yang mengetahuinya akan

mengetahu'inya, ion orang yang tidak mengetahui tidak akan

men g et ahuiny a). Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan r edaksi,'iJLiL
t2 ,. , t, ,, l1- .,'{? i U'*J')'ry U (Orang yang mengafalnya akan menghafalnya,

dan orang'yang lupa akan melupaknnnya)dengan tambahan, i-Ab \i
,'l:t-a €)rJi (Para sahabatku itu sungguh mengetahuinya).

Maksudnya, mengetahui tempat tersebut dan perkataan yang beliau

sampaikan di sana.

Pada pembahasan tentang awal-mula penciptaan telah

disebutkan orang-orang yang meriwayatkan hadits yang serupa

dengan hadits Hudzaifah ini dari kalangan para sahabat, seperti lJmar,

Abu Zaid bin Akhthab, Abu Sa'id dan yang lainnya. Kemungkinan

Hudzaifah mengisyaratkan kepada mereka atau sebagian mereka.

Imam Musiim meriwayatkan dari jalur Abu Idris Al Khaulani dari

Hudzaifah, o'J3" oi €.6't ,yt!)t u" ,t q{s.g 9 JE *\' ,iiy,t
i, t. c. , o',a, o€* g..o:r,'j-"tu" il * Ut?i 1,V"3 *o ht & :t'Ji"s (oemi Allah,

,ungggul aku mengetahui setiap fitnah yang akan terjadi di antara

aku dan kiamat. Dan adalah Rasulullah SAW telah merahasiaknn

sesuatu kepadaku yang tidak beliau ceritakan kepada selainla.r). Di
bagian akhir dia berkata: ,:tt }j,l)t'e4ti'-aiit (Lalu orang-orang itu

telah pergi selain aku). lni tidak bertentangan dengan yang pertama,

bahkan kesimpulannya bahwa itu terjadi dalam dua majlis, atau yang

dimaksud dengan yang pertama lebih umum daripada yang kedua.

V.lJ;:;lr 6t\"c:k o! (Aku memang pernah melihat

sesuatu lalu lupa). Demikian redaksi yang disebutkan dalam

mayoritas riwayat, yaitu dengan menghapus objek kalimat. Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan objeknya,'aiu (Aku lupa akan hal

itu),
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'i:4 6-t7'ar uv 61;u..}t ,y\t'Jf-6 'i;6 1x"^udian aku

tahu [ingatJ, seperti halnya seseorang yang pernah mengenali

seseorang, lalu orang itu pergi darinya, kemudian katilw melihatnya

malrn dia mengenalinya). Dalam riwayat Muhammad bin Yusuf dari

Sufoan yang diriwayatkan oleh Al Ismaili disebutkan,','.j |t)t Uf-G
(seperti halnya seseorang yang mengenali) denganmenghapus objek-

nya. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutyan, iJik')t
'iV;l', j * +n Sqlr lSeseorang yang mengenali wajah seseorcmg,

lalu orang itu pergi, kemudian ketila melihatnya makn dia

mengenalinya).

Iyadh berkata, "Redaksi ini tampak dibuat-buat."

Demikian juga dalam riwayat Jarir, 'a+j Uitu;.Jrt'+Lg'ttt

A-tp ilj ts1; t-t 4v s1JzIt +i ,y:lt iUG ,t j'sti trtii, (Dan

sungguh ada sesuatu yang telah terlupakan olehla4 lalu ketika aht
melihatnya, maka aku pun mengingatnya, sebagaimana halnya

seseorang yang pernah mengenali wajah seseorang, bila orang itu

telah pergi darinya, lcemudian melihatnya, maka dia aknn

mengenalinya).

Setelah itu Iyadh berkata, 'Yang benar adalah, sebagaimana

seseorang lupa akan wajah seseorang -atau sebagaimana tidak

ingatnya seseorang akan wajah seseorang- ketika orang itu tidak ada,

kemudian ketika melihabrya, maka dia pun mengenalinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, riwayat ini pada

kedua asalnya adalah benar, dan perkiraan dalam hadits Sufyan,

bahwa dia pemah melihat sesuatu yang terlupakan olehnya, lalu

melihatnya, maka dia pun mengetahuinya. Perkataanrlya, Ut'-G
'A b ab',y")t ,y"jt (seperti halnya seseorang yang pernah mengenali

seseorang, lalu orang itu pergi darinya\, maksudnya adalah orang

yang telah pergi darinya itu ia lupa akan wajahnya, kemudian bila ia
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melihatnya maka ia mengenalinya. Diriwayatkan juga oleh Al Isma'ili
dari riwayat Ibnu Al Mubarak, dari Sufyan, ,-i'i6 yiuJr, "t{ dl
,8"), J;iG lSungguh alat telah melihat sesuatu yang aku lupa

akan hal itu, lalu aku mengetahuinya sebagaimana seseorang

mengetahui).

Catatan:

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Qadhi Iyadh dalam kitab

Asy-Sytfa'dari jalur Abu Daud dengan sanad-nyahingga kalimat, ij
JTtTttSl (Kemudian ketika melihatnya maka dia mengenalinya).

Setelah itu disebutkan redaksi, .e?$71 *A,>1 dt qtit 6 ,llj,-i,i$i
,;i'i;i$ $ir' }#'ol St * r,i.trb &, * io' ,p lt l:r,r'!; r; ittrl
ri tt*; U ,lt y# (Kemudian Hudzaifuh berkata, "Alru tidak tahu,

apakah para sahabatku lupa atau pura-pura lupa. Demi Allah,
Rasulullah SAW tidak melewatknn satu pemimpin fitnah pun hingga
hancurnya dunia dimana yang bersamanya mencapai tiga ratus,

kecuali beliau telah menyebutkannya kepada kami.").

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak menemukan tambahan

ini dalam kitab Abu Daud, tapi Abu Daud meriwayatkan dengan

sanad lain yang tersendiri dari jalur lainnya, dari Hudzaifah.

Kelima, #'* (Dari Ali). Dalam riwayat Muslim Al Bathin

dari Abdunahman As-Sulami disebutkan, & ,# dAtip e*. ,ei

Fi *tohtr jJ it l'1-,1,r',litE ,Viw ,c,t!jt.*a ob a"+ pati

memegang tanganku, lalu kami berjalan hingga duduk di tepi sungai
Euphrat, kemudian Ali berkata, "Rasulullah SAW bersabda. ") Setelah

itu disebutkan haditsnya secara ringkas.

J:Jt+ (? lXamt pernah duduk). Dalam riwayat Abdul Wahid

dari Al A'masy disebutkan dengan redaksi, tt'J-fi e? 6o*i pernah
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duduk). sedangkan dalam rry"y."t Ats-Tsauri dari Al A'masy

disebrrtkan tambahan redaksi, )3?t y. e PJ iv h' ,P 4' g 'k
,+ o4 (Kami pernah bersama Nabi sAW di Baqi' Al Gharqad

sedang mengurus jenazah). secara zhahit, mereka semua sedang

mengnrus jenazah, namun Imam Bukhari meriwayatkannya pada

pembahasan tentang jenazah dari jalur Manshur, dari Sa'ad bin

Ubaidah, bahwa mereka lebih dulu mengurus jenazah,lalu setelah itu

Nabi SAW datang kepada mereka, ',i'*t\itf$ 
'*'-lr * eil)q e&

^-lV *ra, ,*;i {&i # il' ,/- ittt lKamt sedang mengurus jenazah

di Baqi' Al Gharqad, lalu Rasulullah sAW datang kepada kami,

kemudian beliau duduk, makn kami pun duduk di sekitar beliau).

,f\\\ ,t P.*s"y*'tii''(Saat itu beliau memegang sebuah

ranting yang diketuk-ketukknn ke tanaf). Datam riwayat Syu'bah

disebutkan dengan redaksi, f )\\ G *rt*-,tr\'& 9#1 $ementara

tangan beliau memegang sebuah ranting yang diketuk-ketukknn ke

tanah). Sedangkan dalam riwayat Manshur disebutkan dengan

redaksi, i:*;r'aii', (Saat itu beliau membawa tongkat). Maksudnya,

tongkat atau kayr yang dipegang oleh pemimpin untuk bertelekan

padanya, membela diri, dan menunjuk kepada apa yang

dikehendakinya. Disebut demikian karena biasanya dibawa di bawah

jalt (pinggang) untuk bertelekan padanya'

';i (Lalu beliau menunduk). Artinya, menunduk dengan

memandang ke arah tanah.

, i. o2oyib FA 6 ilul (ratu beliau bersabda, "Tidak ada seorang

pun dari kalian.") Dalam riwayat Manshur disebutkan tambahan, g4 6

*';fi f (Tidak ada satu diri pun yang bernyawa)' Maksudnya'

makhluk bemyawa. Riwayat Abu. Hamzah dan Ats-Tsauri hanya

menyebutkan redaksi Pertama.
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{;ir ',H \i )dt'u t:fik G ii',l11x""uati tetah ditetapkan

tempat dudulotya di neraka atau di surgal. i( ai sini berfungsi untuk

menunjukkan makna macam. Dalam riwayat Suffan disebutkan

redaksi yang mengindikasikan bahwa 'tt iru bermakna wau (dan),

lafaztnya adalah, )6t',y;lkt {dt u ee G ry 1\ (Kecuali telah

ditetapknn tempat duduhtya di surga dan ,r*Oo, dudulorya di
neraka). Tampaknya, ini mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Umar

yang menunjukkan bahwa setiap orang mempunyai dua tempat du9u5.

Sementara itu dalam riwayat Manshur disebutkan, ',H L#t( i4f fl

).-Jtl y:;J (Kecuali telah ditetapkan tempatnya di surga dan di

neraka),dan ditambahkan pula, i'{;J,, ')ii33'cS "133\[3 (Daniika

tidak, maka telah ditetapknn sengsara atau bahagia).

;i;Jr b,h')Jw lseorang laki-laki dari antara orang-orang

yang hadir kemudian berkata). Dalam riwayat Sufyan dan Syu'bah

disebutkan , ittt'!'lJ"j t-t- fjUi (Lalu mereka berkata, "Wahai

Rasulullah. ") sementara dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Imam

Muslim disebutkan, bahwa laki-laki 
, 
tersebut adalah Suraqah bin

Malik bin Ju'syum, *. Ub q i{t S:Ai,,1t"J'J-) U i$l A*iE
o?"t irti-li y. ,.tnz 6., .J, ,Jtl slJi;-;-A.'ri ,rOriAt *"_o?s i)ti'li

- !t, t , .'d'd? 6."#K u'iwy,jd riir g ;,;ut .i;tat y. (suraqah

datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sekarang kamri

berbuat dalam sesuatu yang telah kering pena mencatatnya dan

takdirnya telah ditetapkan, atau untuk yang akan ditetapkan? " .Beliau
bersabda, "Bahkan untuk sesuatu yang pena telah kering

mencdtatnya dan takdirnya telah ditetapkan." Ia berkata lagi, "Lalu

untuk apa kita berbuat?" Beliau bersabda, "Berbuatlah kalian,

karena masing-masing telah dimudahkan untuk sesuatu yang



Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih juga meriwayatkan

redaksi serupa dengan tambatran, 6:#il. -l;j ,)l |}i;l ;" $'6 :?;t

(Dan beliau membacakan, "Adapun orang yang memberiknn

(hartanya di jalan Allah ... [jalanJ yang sular.') Diriwayatkan juga

oleh Ibnu Majah dari hadits Suraqah sendiri namun tanpa

menyebutkan bahwa beliau membacakan ayat ini. Pertanyaan ini
beserta jawabannya tanpa menyebutkan ayatrrya disebutkan pula

dalam iayat Syuraih bin Amir Al Kilabi yang diriwayatkan oleh

Ahmad dan Ath-Thabarani dengan redaksi, ,ir-i srlt ii' '#t ,fit
'i',i-U;. ;4"#|F u'iWy(Ia berkata, "Kalant begitu, untuk apa

berbuat? " Beliau bersabda, "Berbuatlah kalian, karena masing-

masing telah dimudahkan untuk apa yang diciptakan untulotya. ") At-

Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, 6-:7 Ji
'4 Lt'i ci,i6 tn+ Li'n7t'tt 7#";i *i Jt:,,t 6u-lti ,iitt StLt

(Umar berknta, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu, apaknh

yang kami perbuat adalah perknra yang baru atauknh perknra yang

telah ditetapkan?" Beliau menjawab, "Perknra yang telah

ditetapkan. ") Setelah itu disebutkan redaksi yang serupa.

Selain itu, Al Bazzar dan Al Firyabi meriwayatkannya dari

hadits Abu Hurairah, |rr J:*i 4,J'6 -fr ,ri (Bahwa (Jmar berlmta,

"Vl/ahai Rasulullah.") Selanjutnya disebutkan haditsnya. Imam

Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dari

hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq, '4 Lt' ti db'# ,!t J:t 3 6- :di
(Alat berlrata, "Wahai Rasulullah, apaknh lmmi berbuat berdasarknn

apa yang telah ditetapkan.') redaksi selanjutnya sama. Dalam hadits

Sa'd bin Abi Waqqash disebutkan, l''i t'li ',y 
,b.n'Sui ltatu seorang

laki-laki dari golongan Anshar berkata).

Kesimpularurya, bahwa yang menanyakan hal itu adalah

banyak orang. Dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan, bahwa

yang menanyakan itu banyak, redaksinya sebagaimana berikut: Jt-ii
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'&- *t *bl$ a3i.pi r\\i.t- :Ju6 rq tj,'riits \,,;,;jlt'n*; ,u.r;li

tr"€1 J ,'rbf: {at ,yi |Jj1rii ltotu para sahabat beliau berkata,

"Lalu untuk amal berbuat jika memang sudah ditetapkan?" Beliau
pun bersabda, "Konsistenlah dalam kebenaran, dan berbuatlah yang
mendekati kesempurnaan, kflrena ahli surga akan ditutup amalnya

dengan amalan ahli surga walaupun ia telah melakukan perbuatan

apa pun. ") Hadits ini diriwayatkan oleh Al Firyabi.

!, ,:*,t $- J5!1 1( p4pa tidak sebailorya kita pasrah saja wahai

Rasulullah?) Dalam riwayat Suffan disebutkan dengan lafazh t-il
(Maka apa tidak sebaiknya). Huruf /a' ini berfugsi sebagai

penyambung dengan kata yang dihapus, perkiraarurya adalah, O'€ 6V

'F,S r'li U.i3 f,lit<a memang demkian, apa tidak sebailcnya kita pasrah

saja). Dalam riwayat Manshur dan juga dalam riwayat Syu'bah
disebutkan tambahan, t,,$;lr Lgt 6.q ,*'f3 Xil (Apa trdak

sebailorya kita pasrah saja pada ketetapan untuk kita dan tidak
berbuat/berusaha?) Maksudnya, pasrah kepada apa yang telah

ditakdirkan bagi kami. Sementara dalam riwayat Manshur disebutkan

tambahan, 'u q otl- i,,1 ,9'tti.Jt tr jl'bi a;V,*1, *i b q og ',f
,*14 a3v':lt Jei trUat<a siapa di antara kita yang termasuk golongan

bahagia maka dia akan mengerjakan amalan golongan bahagia, dan

siapa di antara kita yang termasuk golongan sengsara, seperti itu
jusa).

";.4 33 t.i;\ (B erb u a t I a h ka I i a n, lm r en a m a s i n g - m a s i n g

telah dimudahkan). Syu'bah menambahkan dalam riwayatnya, 'e,b A,

ii61*Jr ,F.'H qi6l*Jr fi nbs 6 $i ,ii luntuk sesuatu yang

diciptakan untulcnya. Sedangkan orang yang termasuk golongan

bahagia, maka dia akan dimudahkan untuk melakukan amalan

golongan bahagia).Dalam iwayatManshur disebutkan, ,:;tlLJt Jht $l
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9361,*Jr Fi S;a.Ai:# (Adapun golongan bahagia maka mereka

dimurlahkan untuk melalailmn amalan golongan bahagia).

Dari sini mturcul pertanyaan, apakah sebaiknya kita tidak usah

bersusah paya berbuat dan berusaha karena nantinya kita akan

menjadi apa yang telah ditakdirkan bagi kita. Jawabnya: Tidak ada

sesuatu yang sulit, karena masing-masing telah dimudahkan untuk
melakukan apa yang telah ditakdirkan baginya. Ia akan menjadi

mudah bagi orang yang telatr diberi kemudahan oleh Allah.

Ath-Thaibi berkata, "Jawabannya merupakan bentuk redaksi
yang bljak, yaitu melarang mereka meninggalkan usaha dan

memerintahkan mereka unhrk melakukan ibadah yang diwajibkan atas

para hamba, serta memperingatkan mereka terhadap perkara-perkara

gaib, agar mereka tidak menjadikan kepasrahan itu sebagai ibadah dan

meninggalkan pelaksanaannya. Karena yang menjadi sebab masuk
surga atau neraka hanya sebagai tanda saja."

iili ,-irti ,Pi'i 616 ,'G'j (Kemudian betiau membacakan

ayat, "Adapun orang yang memberikan [hartanya di jalan AllahJ dan

bertalcwa."). Dalam riwayat Suffan dan Waki' ayatnya disebutkan

hingga kata, aj*rt.([jalanJ yang sukar). Sementara dalam hadits Ibnu

Abbas yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani disebutkan menyerupai

hadits lJmar, dan di bagian akhirnya disebutkan,W"SS S;t ,,:A

(Beliau bersabda, "Berbuatlah, karena masing-masing telah

dimudahkan. ") Diakhir riwayat AlBazzar disebutkan,'&hi;. iFlSA
ri1 i..+j6 :r;ail. (Lalu orang-orang saling berknta satu sama lain,

" Kalau begitu, harus bersungguh-sungguh. ")

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan di akhir hadits'
Suraqah dengan redaksi, N.";lf ,jti s#i' i# ,!t'l*trt-i;rtat
'.r+jr .ili .Lir ili ,Jri (totu dia berkata, "Wahai Rasululah, lalu untuk

apa berbuat? " Beliau bersabda, "Masing-masing telah dimudahkan
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untuk perbuatannya. " Dia pun berkata, " Sekarang harus bersungguh-

sungguh. Seknrang harus bersungguh-sungguh.') Di akhir hadits

Umar yang diriwayatkan oleh Al Firyabi disebutkan, '# |# lui
'4 $:'.,-,te ,)G ffurlr 

j'{ r ji ,j6 sril.pir (Umar kemudian

berknta, "Kalau begitu, untuk apa berbuat?" Beliau bersabda,

"Masing-masing tidak akan memperoleh kecuali dengan berbuat."
Umar pun berkata, "Jadi, kita harus bersungguh-sungguh.") Al
Firyabi meriwayatkan dengan sanad yang shahift hingga Basyir bin
Ka'ab, salah seorang pemuka tabi'in, dia berkata, lt iF] o6'.),b'JA

:,#7t'1;' rir *ror: i)dti ". 
'-t+ q,'5.;r na P, # io' ,,l"a

13.?4",F ut uy,j6 siir ilr, ,r,t ixi-ii y."i; w ,t ,J,it s'^;ii,u

ifii*i6 'ir-i .i*rb jL (Dua anak muda pernah bertanya kepada

Rasulullah SAW tentang kegunaan perbuatan dan usaha, "Apaknh

untuk sesuatu yqng pena telah kering mencatatnya dan talcdir telah

ditetapkan, atdu sesuatu yang akan kita mulai? " Beliau bersabda,
"Untuk apa yang pena telah kering mencatatnya." Keduanya berkata

lagi, "Lalu untuk apa berbuat?" Beliau bersabda, "Berbuatlah

knlian, karena masing-masing telah dimudahkan untuk sesuatu yang
dia pelakunya." Keduanya berknta lagi, "Kalau begitu, sekarang

harus bersungguh-sungguh.' )

Pelaiaran vang dapat diambil:

1. Hadits ini menunjukkan bolehnya duduk-duduk di pekuburan .

dan membicarakan ilmu dan nasihat. Al Muhallab berkata,

"Ketukan tongkat beliau ke tanah merupakan asal gerakan jari
di dalam tasyahhud." Demikian yang dinukil oleh Ibnu

Baththai. Namun hal ini jauh dari kebenaran, karena kondisi

itu merupakan kondisi kebiasaan orang yang sedang

memikirkan sesuatu saat membayangkan maknanya.

Kemungkinan saat itu Nabi SAW sedang berfikir tentang
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2.

3.

4.

perkara akhirat dengan indikasi bahwa saat itu beliau tengah

menghadiri pengurusan jenazah. Kemungkinan juga beliau

tengah memikirkan redaksi yang tepat tersebut untuk

dikemukakan kepada para sahabatnya.

Hadits ini merupakan dasar bagi Ahlus Sururah ketika

menyatakan bahwa kebahagiaan dan kesengsaraan adalah

berdasarkan takdir Allah terdahulu.

Hadits ini merupakan dalil yang menyanggah golongan

Jabriyah, karena pemudahan adalah kebalikan dari paksaan,

sedangkan pemaksaan hanya dilakukan dengan keterpaksaan,

padahal seseorang tidak melakukan sesuatu dengan mudah

kecuali tanpa keterpaksaan darinya.

Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan mungkinnya

mengetahui orang yang bahagia dan orang yang sengsara

sewaktu di dunia, seperti omng yang dikenal bertutur kata

jujur, atau sebalikny4 karena arnal perbuatan merupakan tanda

ganjarannya berdasarkan hadits ini. Namun, hadits Ibnu

Mas'ud yang lalu membantahnya, karena amal perbuatan ini

bisa berubah menjadi kebalikannya sesuai dengan apa yang

telah ditetapkan. Yang benar, amal perbuatan adalah tanda,

maka yang dihukumi oleh manusia adalah sesuai dengan

zhahirnya, sedangkan perkara batin diserahkan kepada Allah.

A1 Khaththabi berkatq 'T(etika Nabi SAW memberitahukan

bahwa takdir telah ditetapkan, maka orang-orang yang

berpatokan dengan takdir cenderung menjadikannya sebagai

alasan untuk tidak berbuat dan berusaha. Setelah itu beliau

memberitahukan kepada mereka dua perkarayang tidak saling

menggugurkan, yaitu: (a) ya.tg batin, yakni alasan yang pasti

dalam ketetapan Tuhan, dan (b) yang zhahir, yakni tanda yang

lazim bagi para hamba. Narnun karena hal itu hanya sebagai

tanda untuk memperkirakan akhir dan bukan yang sebenamya,

maka beliau menjelaskan kepada mereka, bahwa masing-
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5.

masing telah dimudahkan kepada sesuatu yang diciptakan
untuknya, dan bahwa amalnya sekarang merupakan bukti
untuk kenyataannya kelak. Oleh sebab itu, diberikan contoh

dengan ayat-ayat tersebut. Ini seperti halnya rezeki dengan

upaya mencariny4 dan perihal ajal dengan upaya berobat."

Al Khaththabi berkata, "Jika hadits ini dihayati, maka Anda
akan menemukan penyembuh unhrk hal-hal yang

menyusahkan perasaan terkait 
.dengan 

perkara takdir, karena

orang yang mengatakan, t.1-;iir Lgt'61-ii (Apa tidak

sebaihrya kita pasrah saja dan meninggalkan amal
perbuatan?) temyata tidak melewatkan sesuatu pun yang perlu

ditanyakan. Karena Rasulullah SAW telah memberitahunya

bahwa analogi dalam hal ini tidak berlaku, dan ini tidak serupa

dengan perkara-perkara yang dapat dicerna maknanya dan

biasa berlaku, sebab Allah telah menyimpannya di dalam ilmu
gaib sehingga tidak diketahui oleh para makhluk-Nya, dan

menyembunyikannya seperti halnya kiamat. Oleh karena itu,
tidak seorang pun mengetahui kapan akan terjadi."

Pendapat Ibnu As-Sam'ani juga serupa dan telah dikemukakan
di awal pembahasan tentang takdir. Sementara yang lain
berkata, "Letak perbedaannya dengan syubhat Qadariyah
adalah, karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat dari

berusaha, maka kita wajib melaksanakannya, dan Allah telah

menyembunykan takdir tersebut dari kita untuk menegakkan

hujjah, sementara amal perbuatan merupakan tanda kehendak-

Nya yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, siapa yang

menyimpang darinya berarti dia sesat, karena takdir adalah

rahasia Allah yang tidak diketahui kecuali oleh-Nya. Setelah

ahli surga memasuki surga, saat itulah rahasia tersebut

dibuka."

Hadits-hadits bab ini menunjukkan bahwa walaupun perbuatan

para hamba berasal dari mereka, namun tentang terjadinya
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telah didahului oleh ilmu Allah berdasarkan takdir. Dengan

demikian, pendapat golongan qadariyah jelas sangat tidak

benar.

5. AmaI Perbuatan Tergantung Akhirnya

*\t ,k lnr J'yr'{€y,JE&htAr;i} ej *
t z tzz c o 

', 
,', .1. . ,1. ^, i. ), 'tc, . ',,'-i 

' o

€q e e ,J*'), *'t #Lht -* At J'y,S* ,:; r;t
'*i; 

"V:;, #o ,i., ?; t .r$t S^i a t-b:i>u"yi

JJ 4t 
="bi'o 

|Y; ;d,'^#:tt ct 4t v, oki l.t
;'trt U:rU €rit ,flt *riri lnt J'y, t:- ilr- *t #itt
iG .Lt4t y.aK ,.iw;i"*i ;r yt ff e 5s trrir 1^(

::A#r jz.; ;K .;fu #l'u fry ci,{, t ;r' i" * Ut
aa

J\r\u*G Tt4t if "P';t'"r) 
,LU; * '', t # ,-'€;

1 ;rt)t o Je :l,u,;tt,Wr'Fu tlit W LFu rtq
,,t;-;- ?t'r dL ,it'J';', t;- ljta *; *" \t ,k inr ;y,
J.:&j -'\t ,* ,ur ;i,i6 .*|FaL;i --;r.s

u'.,-)t ti_:. "?AhtL{, ,"u'y'ltiAr p:t:"v 
'L'iil P ,Jt
.fulrt hlu,

6606. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Kami pernah

bersama Rasulullah SAW dalam perang Khaibar. Lalu Rasulullah

SAW mengatakan tentang salah seorang laki-laki yarlg turut

bersamanya dan mengaku Islam, 'Orang ini termasuk ahli neraka'.
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Ketika perang berkecamuk, laki-laki itu termasuk orang yang sangat

gigih bertempur dan mendapat banyak luka sehingga menunjukkan

eksistensinya. Kemudian seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi

SAW datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau ingat laki-laki

yang engkau ceritakan bahwa dia termasuk ahli neraka? Dia berperang

di jalan Allah dan bertempur dengan sangat gigih hingga banyak

mengalami luka'. Nabi SAW bersabda, 'Dia ruemang termasuk ahli

neraka'. Maka hampir sebagian kaum muslimin merasa ragu. Tatkala

kondisinya seperti itu, tiba-tiba lakilaki tersebut merasakan sakit pada

iuka-lukanya, maka dia pun meraih tempat anak panahnya, laiu

mencabut salah satu anak panah kemudian bunuh diri dengannya.

Maka sejumlah orang dari kalangan kaum muslimin segera

menghampiri Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, Allah

telah membenarkan perkataanmu. Fulan telah membunuh dirinya

sendiri'. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai Bilal, berdirilah

dan serukan bahwa tidak ada yang masuk surga kecuali orang yqng

beriman, dan sesungguhnya Allah terkndang meneguhkan agama ini
dengan orang yang fajir (berbuat mal<siat)' ."

Ft*\t,*
z I c,

:o)UJ 'c-l;
d\ J^'st

'ju; .;ur

u osj

'#G,

'1c t 'o-r-t

,tht sri'u ,tr:,
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',l'-7u,t'. ; tfu U; * L';t fi';iu-/
'r-:ir L1 ,u;+ 14 *\t ;*'r\r',Sr-
L:t) *t *i'b.,W),&jr,!l U xi;: ft *i';* W

. f.t aurjr;'li tifr, rtlt *i U
6607. Dari Sahal bin Sa'ad, bahwa ada seorang laki-laki yang

termasuk orang yang paling menonjol di kalangan kaum muslimin

dalam suatu peperangan bersama Nabi SAW. Nabi SAW kemudian

melihat kepadanya lantas bersabda, 'Siapa yang ingin melihat

seseorang yang termasuk ahli neraka, maka lihatlah orang itu'.

Seorang laki-laki dari mereka kemudian mengikutinya. Saat itu dia

merupakan orang yang paling glgih bertempur melawan kaum

musyrikin, sampai dia terluka lalu ingin segera mati, maka dia

mengarahkan ujung pedangnya ke tengah dadanya hingga tembus ke

belakang bahunya. Laki-laki yang mengikutinya itu segera datang

menemui Nabi SAW lalu berkata, "Aktl bersaksi bahwa engkau

adalah utusan Allah." Beliau berkata, "Ada apa?" Dia berkata,

"Engkau katakan kepada si fulan, 'Siapa yang ingin melihat seseorang

yang termasuk ahli neraka, maka hendaklah melihat kepadanya.

Temyata dia orang yang sangat gigih di antara kaum muslimin, maka

aku tahu bahwa dia tidak akan meninggal dalam keadaan tersebut.

Ketika dia terluka lalu ingin segera meninggal, maka dia pun bunuh

diri." Saat itu Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya ada hamba yang

melakukan amalan ahli neraka padahal dia termasuk ahli surga, dan

ada yang melakukan amalan ahli surga padahal dia termasuk ahli

neraka. Karena sesunggUhnya amal perbuatan itu tergantung

akhirnya."

Keterangan Hadits:

(Bab amal perbuatan tergdntung akhirnya). Zhahit hadits Ali

7A - FATHUL BAARI



mengindikasikan peran perbuatan yang zhahir. Oleh karena itu, Imam

Bukhari menyertakan judul ini untuk menjelaskan bahwa yang

menjadi tolok ukur adalah akhimya. Pada bab ini Imam Bukhari

menyebutkan kisah orang yang bunuh diri setelah berper'ang, yaitu

hadits Abu Hurairah dan hadits Sahal bin Sa'ad. Penjelasan tentang

hadits ini telah dipaparkan dalam "Perang Khaibar" pada pembahasan

tentang peperangan. Di sana juga saya telah menyebutkan perbedaan

pendapat mengenai nama pria tersebut. Apakah ini dua kisah yang

berbeda di dua tempat yang berbeda dengan dua orang yang berbeda,

atau keduanya adalah satu kisah.

Sabda beliau di akhir hadits, f.@-it*ti J\, (Karena

sesungguhnya amul perbuatan itu tergantung akhirnya) disebutkan
juga daiarn hadits Anas yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan

diniiainya shahih, '^titi i,Su sij"i.li 'q ;U .'il;l-,r tt p) l,rr irif r'i1

o",, tl '-.1!,Jb'Ab jJ- i f.b ff. (AnaOila Allah menghendaki kebaiknn pada

seordng hamba maka Allah membuatnya beramal. Ada yang bertanya,
"Bagaimana Attah membuatnya beramal?" Beliau bersabda,

"Menunjukkannya kepada amal shalih kemudian mematiknnnya

dalam keadaan tersebut.") Imatrr Ahmad juga meriwayatkanya dari

jalur ini secara panjang lebar, dan di permulaannya disebutkan, I
*j'€^:- frt1*X ,;, Yt ;a,rffi;t (Jangantah kalian takjub dengan

amalan seorang yang beramal sehingga kalian melihat akhirnya).

Setelah itu disebutkan redaksi hadits serupa hadits Ibnu Mas'ud.

Selain itu, diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Abu

Umamah secara ringkas. Al Bazzar juga meriwayatkan dari suatu

hadits dari Ibnu lJmar, di dalamnya,disebutkan dua kitab, dan di

bagian akhirnya disebutkan, l ri.t:ji..J-;jr 4-41r^,;.;;it (Amal

perbuatan itu tergantung akhirnya. Amal perbuatan itu tergantung

akhirnya).
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6. Nadzar Mengantarkan Hamba kepada Takdir

* *) ilLiit ,,u dt g:JsrliiL\t ,*r; it*
)slt ,t y ;;#"C{, ,(* \i't ;iy,JG: ,jl;rl

6608. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang

nadzar, dan beliau besabda, 'sesungguhnya nadzar itu tidak menolak

sesuatu, tetapi dikeluartan dengan sebab nadzar itu dari orang ydng

kibir'."

)';;lri'>r c.t y|l 'i6 *');tbht ,kUtf ,r;:.i dj *
p. efli,:i tr,i ,i'r'r'tar #t",6 t,'i):; n k I ;*,

Hto
6609. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Nadzar tidak mendatangkan kepada anak Adam sesuatu yang tidak

Alru takdtrkan untulmya, tetapi dia diantarkan oleh takdir kepada

talrdir yang telah Alcu tetapkan baginya, Aku keluarknn dengan sebab

nadzar itu dari orang yang kikir."

Keteranean Hadits:

(Bab nadzar mengantarkan hamba kepada ta(dir). D.alam

riwayat A1 Kasymihani disebutkan dengan redaksi, .r4Jr ,j*ljr i-;jt.
(Nadzar mengantarkan hamba). Dalam bab "Memenuhi Nadzar" akan

dikemukakan dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah yang sesuai dengan

riwayat Al Kaslmrihani.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu umar

dan Abu Hurairah yang juga akan dikemukakan dalam batr

"Memenuhi Nadzar" pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.
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Hadits Abu Hurairah seperti judulnyq tapi menggunakan redaksi, '#}

)ljr *ii (Atran tetapi dia diantarlmn takdir). Demikian yang

disebutkan dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ]i-3r ,-,.-}tt- (Diantarkan oleh

nadzar). Saiah seorang guru kami rnenyangkal Imam Bukhari, dia
berkat4 "Tidak satu pun dari kedua lafazh yang diriwayatkan darinya

pada judul ini yang cocok dengan haditsnya. Sedangkan yang cocok
adalalr, takdir mengantarkan hamba kepada nadzar, yaitu dengan

mendahulukan takdir daripada nadza4 karena lafazhhaditsnya, ,4t-
):;il lanntarkan oleh takdir).-

Tampalary4 dia tidak menyadari riwayat Al Kasymihani yang

menyebutkan redaksi hadits seperti itu. Kemudian dia juga

menyatakan, bahwa karena judulnya tidak cocok dengan hadits yang

dicantumkarury4 maka maknanya tidak shahift. Namun sebenamya

pernyataannya ini tertolak, karena maknanya cukup jelas bagi yang

mencermatinya. Dia menganggap tidak mungkin menisbatkannya

kepada nadzar (yakni tidak mungkin nadzar itu mengantarkan).

Menanggapi hal ini, dijawab bahwa penisbatan ini adalah kiasan,

yakni bahwa itu sebagai sebabnya.

Al Karmani berkata, "Tampaknya judul ini terbalik, sebab

takdir itulah yang mengantarkan kepada nadzar berdasarkan redaksi

hadits, 3ti,, *ii(Diantarpan oleh talcdir).-

Menanggapi hal ini, dijawab bahwa keduanya benar, karena

pada hakikatnya yang mengantarkan adalah takdir, sebab secara

hakiki takdirlah yang mengantarkan, dan secara zhahir adalah nadzar.

Lebih jauh Al Karmani berkat4 "Yang lebih tepat adalah takdir
mengantarkan kepada nadzar sehingga cocok dengan haditsnya,

kecuali bila dikatakan bahwa keduanya saling mengantarkan."

Nampaknya, dia tidak melirik riwayat Al Kasymihani. Selain

itu, Imam Bukhari biasa memberi judul dengan redaksi yang terdapat
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pada jalur lainnya walaupun lafazh dari jalur lain tidak dikemukakan

di dalam judul dimaksud. Hal ini bertujuan untuk mendorong pembaca

kitabnya menelusuri jalur-jalur lainnya dan mencurahkan pikirannya

untuk mencocokkannya. Begitu juga dengan maksud-maksud lainnya

sehingga dia lebih unggul dari penulis lainnya sebagaimana yang telah

dikemukakan. Sedangkan hadits Ibnu Umar yang disebutkan dengan

redaksi, * I;I i-,( (Karena nadzar itu tidak menolak sesuatu)

memberikan makna riwayat lairurya.

,. ly ri j li',1*'t (Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan

lkehendakl Allah)

6ti.i, e&'r*ht.k at {;rtk iG;f ,; *
apl r;':, r\/, G'ry'tt (; * ri 6? 'ru i ti5
4: u- i,Sa *'t ,!r\t .* at J'yt Q ti :,sG .f3u.

6610. Dari Abu Musa, dia berkata: Kami pernah bersama

Rasulullah SAW dalam suatu peperangan, maka tidaklah kami

mendaki bukit, tidak pula menaiki dataran tinggi dan tidak pula

menuruni dataran rendah kecuali kami mengeraskan suara kami

dengan takbir. Lalu Rasulullah SAW mendekati kami lalu bersabda,

"\4/ahai orang-orang, tahanlah diri kalian, sesungguhnya kalian tidak

berseru kepada yang tuli dan tidak pula yang gaib. Sesungguhnya

kalian menyeru kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

Kemudian beliau bersabda, "Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku



mengajarinya suatu kalimat dari perbendaharaan surga,'Laa haula
wa laa quwwata illaa billaah (tidak ada daya dan kelamtan kecuali
dengan [kehendak] Allah\'."

Keterangan Hadits:

Di akhir pembahasan tentang doa pada bab "Ucap ar Laa

Haula" disebutkan dalam bentuk idhafah, sedangkan di sini dalarn

bentuk berita, karena makna 
"J? l adalah tidak ada daya bagi hamba

untuk berpaling dari kemaksiatan terhadap Allah kecuali dengan

perlindungan Allah, dan tidak ada kekuatan baginya untuk melakukan

ketaatan terhadap Allah kecuali dengan petunjuk Allah. Ada juga yang

mengatakan, bahwa makna e? l adalah tidak ada cara.

An-Nawawi berkata, "Itu adalah kalimat kepasrahan, dan

pemyataan bahwa hamba tidak menguasai perkara dirinya sedikit pun,

dan dia tidak mempunyai cara untuk menangkal keburukan dan tidak
mempunyai kekuatan untuk mendatangkan kebaikan kecuali dengan

kehendak Allah."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan Abu Musa yang

telah dikemukakan pada pembahasan tentang doa dengan sanad ini
juga, namun di dalam sanad-nya terdapat Sulaiman At-Taimi sebagai

pengganti Khalid AlHadzdza' yang dicantumkan dalam sanad ini. Ini
artinya bahwa Abdullah bin Mubarak meriwayatkannya dari dua guru.

An-Nasa'i meriwayatkannya dari riwayat Suwaid bin Nashr, dari Ibnu

Al Mubarak, dari Khalid Al Hadzdza'.

irp e *, # 1r' ,}2 iitr Jij'* t3S (Kami pernah bersama

Rasulullah SAW dalam suatu peperangan). Sebelumnya, telah

dikemukakan dalam perang Khaibar pada pembahasan tentang

peperangan, bahwa ini adalah perang Khaibar.

j53r-+ 6(*i (16, ff (Kecuali kami mengeraskan suara kami
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dengan takbir).Dalam riwayat Sulaiman At-Taimi disebutkan, 
'* $i

*i irr3 i,r 'yf aif : ,'^i'* e? cSe gr't Q$ lsetelah seorang laki-taki

mendakinya dia berseru dengan mengeraskan suaranya, "Laa ilaaha

illallaah wallaahu akbar. ') Saya belum menemukan nama laki-laki

ini. Kesimpulannya, masing-masing bertakbir, dan orang ini

menarnbahkan tahlil. Sementara dalam riwayat Abdul Wahid

disebutkan redaksi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan

takbir adalah ucapan: Sihtito' lf eft :.

t'tit t lfahanlah). Penjelasan tentang ini telah dikemukakan di

awal pembahasan tentang doa. Ya'qub bin As-Sikkit berkata, "'d)

e; -'h')tA"r*i dia bersikap lembut dan menahan diri."

Ibnu Baththal berkat4 'Nabi SAW adalah guru bagi umatnya,

maka tidaklah beliau melihat dalam kondisi yang baik kecuali beliau

ingin memberikan tambahan, dan saat itu beliau ingin menambahkan

kebaikan kepada orang-orang yang mengeraskan suara ikhlas serta

takbir dengan menambahkan kalimat hauqalah (laa haula wa laa

quwwata illaa bilaaft). Sehingga dengan begitu mereka memadukan

antara tauhid, keimanan dan takdir. Dalam sebuah hadits disebutkan,
'nt:-";"r1 ,5*'J;i,iirr iri ,1u, il ,:j ti-J? 1 

"rl' 
jti $1 gito seorans

hamba mengucapknn, "Laa haula wa laa quwwata illaa bilaah [tidak
ada daya dan kelamtan kecuali dengan [kehendakJ AllahJ, maka Allah

berfirman, "Hamba-Ku tunduk dan pasrah.")."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Hakim meriwayatkannya dari

hadits Abu Hurairah dengan sanad yang ,ky|j ,du, dia j"F?

meriwayatkan hadits lainnya dengan redaksi, dJSi li :ti-P 6.i [ :J Jti

l: ,l iy tt JF I 'J:ri: ;Jrt yt'J'-i'rU .,d ,C r#t iv:r 'o f ,P

ilZ.i'ri ,:;t *i,lirr iiiS (Beliau bersabda kepadalnt, "lTahai Abu

Hurairah, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perbendaraan di

antara perbendaharaan surga? " Aldu meniawab, "Tentu, wahai
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Rasulullah." Beliau bersabda, "Engkau mengucapl<an, 'Laa haula wa

laa quwwata illaa bilaah [tidak ada daya dan kekuatan kecuali

dengan [kehendakJ AllahJ', maka Allah akan mengatakan, 'Hamba-

Ku tunduk dan pasraft'.') Sedangkan dalam riwayat lainnya dia

menambahk arL, 4! ll i' i- 
'lJ$ lJ # \j (Dan tidak ada tempat

berlindung dan tidak pula tempat menyelamatlan diri dari Allah
kecuali kepada-Nya).

#u |F 62 (Dari perbendaharaan surga). Penjelasan tentang

redaksi ini telah dikemukakan sebelumnya. Maksudnya, kalimat
tersebut termasuk perbendaharairn surga yang berharga.

An-Nawawi berkata, "Maknanya, mengucapkan kalimat
hauqalah akan menghasilkan pahala berharga yang disimpan untuk
pengucapnyadi surga."

Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi yang dinl\ai shahih

oleh Ibnu Hibban, dari Ayyub , "; gr|ft 4 p} #:tk, 4l ,;t'ot
',e ry#bi;*i'; ,'rb) 6-,,)ui igttil,Ut ^lo't q jc 

"+.G\,p
i-, ,l ,*.tti? 1 ,JG rt r)r ,ttt t: ,lts Ht u,,rj (Bahwa pada

malam Nabi SAW diperjalanknn, beliau melewati lbrahim, semoga

shalawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita dan lbrahim, lalu
Ibrahim berknta, "Wahai Muhammad, suruhlah umatmu agar
memperbanyak [mengucapkanJ perbendaharaan surga." Beliau

bertanya, "Apa itu perbendaharaan surga?" Ibrahim menjawab,
"Laa haula wa laa quwwata illaa bilaah.")

Ot*'-J | (Katian tidak menyeru). Demikian ungkapan tentang

takbir dan doa lairurya dilihat dari segi batrwa itu bermakna seruan,

karena maksud orang yang berdzikir adalah agar didengar oleh Dzat
yang disebutnya dan disaksikan'Nya.
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8. Orang yangMa'shum Adalah Orang yang Dilindungi Allah

Aashimun adalah pelindung (yang melindungi).

t^t?i:6,ti .'{>$t e u'.lr'r|{ ,|At * tlL :\2t^,'Js

Mujahid berkata" "Terhalangi dari kebenaran artinya mereka

kebingungan dalam kesesatan. D as s aahaa artinya menyesatkannya. "

'at),"!-.r 6 :Jtt & il:r\t ,rvUt * ,lqr'-r;r * ,lj ;
;';* *,,b,;)' 4$L 'W) * ;1r,;';i kv':;u:u.r'l'\; -^r1?

\,... o, rct o.1,. c'1, tl.t..97. 1,

.4)t f-ee U (r,.ar.aJl1 cLrc *) Fu.,

6611. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Tidaklah seorang khalifah diangkat meniadi khalifuh

kecuali ada dua orang yang sangat dekat dengannya, salah seorang

dari mereka menyuruh dan menganjurkannya untuk selalu berbuat

baik, dan yang seorong lagi menyuruh dan menganiurkannya untu'k

selalu berbuat buruk. Sedangkan orang yang terpelihara (dari

kesalahan) adalah orang yang dilindungi Allah."

Keterangan lladits.:

(Bab Orang yang ma'sltum adalah orang yang dilindungi

Allah). Maksudnya, dilindungi Allah dari terjerumus atau terseret ke

dalam kebinasaan . g|Ht o2hr i;lb artinya Allah melindunginya dan

menjaganya dari hal yang diben"i l-r'r>LleJbt artinya aku belindung

kepada-Nya. Keterpeliharaan para nabi adalah terpeliharanya mereka
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dari kekurangan dan dikhususkannya mereka dengan kalimat-kalimat

berharga, pertolongan, keteguhan dalam segala perkara serta

pemberian ketenteraman. Perbedaan antara mereka dengan selain

mereka, bahwa keterpeliharaan bagi mereka adalah pasti sedangkan

bagi yang lainnya adalah mungkin.

e6:|tb (Aashi adalah pelindung fyong melindungzl). Imam

Bukhari bermaksud mengemukakan penafsiran firman Allah

mengenai kisah Nuh dan anaknya daiam surah Huud ayat 43, ,jJ
'€)tJ xl i, fi',H ?flt eb l,jri ,ou.ir b s:fr;" fr i1e;t:,
(Anatorya menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung

yang dapat memeliharalat dari air bah!" Nuh berkata, "Tidak ada

yang melindungi hari ini dari adzab Allah selain Allah [sajal yang

Maha Penyayang.") Itulah penafsiran Ikrimah seperti yang

diriwayatkan oieh Ath-Thabari dari jalur Al Hakam bin Aban darinya.

Ar-Raghib berkata, "Makna firman-Nya , {At'etb | (Tidak

ada yang melindungi hari ini) adalah tidak ada yang dapat melindungi

dari bencana hari itu."

Sebagian mereka menafsirkannya, "yang terpelihara

(terlindungi)". Namun tidak ada landasan yang menunjukkan bahwa

kata'66ir (yang melindungi) bermakn a i\L$r Oang dilindungi),

kecuali bahwa keduanya saling terkait erat, yakni keberadaan salah

satunya memastikan keberadaan yang lainnya.

{l'Zlt €1i')i'r;;",|Ft f ri* !+6'SG gtuiattid berkata,

"Terhalangi dari kebenaran artinya merekn kebingungan dalam

kesesatan.") Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat

mayoritas. Hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh Ibnu Abi

Hatim dari jalur Warqa', dari Ibnu Najih, darinya, mengenai firman

Allah dalam surah Yaasiin ayat 9, $, ." n{"$"i u'u ri*1 1Oo" Kami

adakan di h)adapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding

[pulaJ), dia berkata, "Terhalangi dari kebenaran."
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Diriwayatkan secara maushul juga oleh Abd bin Humaid dari

jalur Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai firman-Nya,

fJ-:,, dia berkata, "Maksudnya adalah terhalangi dari kebenaran dan

terkadang mereka merasa ragu dan bingung."

Kemungkinan pada sebagian naskah Imam Bukhari disebutkan

dengan redaksi, ,s,l,t '" (dibiarkan percuma). Berdasarkan ini Al

Karmani menyatakan, bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan surah

Al Qiyaamah ayat 36, eLJ,'!:;"bf o[-fi ',#;i (Apakah manusia

mengira, bahwa dia aknn dibiarkan begitu saia ftanpa pertanggung

jawabanJ) adalah dibiarkan kebingungan dalam kesesatan. Tapi saya

tidak pernah melihat dalam satu pun naskah Imam Bukhari kecuali

seperti yang saya cantumkan, (rJ :t+r*iJui llutuiahid berkata,

"Saddan.") Selain itu, saya juga tidak pernah melihat di dalam

beberapa kitab tafsir yang menemukakan sanad-sanad Mujahid dalam

p enafsiran fi rman-Nya, tsl,sJn'!:;-Lf ,l r;f i'r-;;-t (Ap akah m anus i a

mengira, bahwa ia aknn dibiarkan begitu saja [tanpa pertanggung

jawabanJ) menyebutkan suafu perkataan. Sedangkan perkataan, *4
ill'Zlt tidak pemah saya lihat dalam nukilan-nukllan sanad ywrg

berasal dari Mujahid. Sementara itu, dalam riwayat An-Nasafi

disebutkan dengan redaksi, yl/fat 
o,9 sebagai ganti, z)y*)

w;lt jli 6'r.1,,': lDcss aahaa adalah menyesatkannya). A1 Firyabi

berkata, "Warqa' menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat lO, 'r,-ii)

tit '.,s',# raLi (Dan sesungguhnya merugilah orang ydng

mengotorinya), dia berakta, 'Maksudnya, orang yang

menyesatkannya."

Ath-Thabari meriwayatkdn dengan sanad yang shahih dari

Habib bin Abi Tsabit, dari Mujahid dan Sa'id bin Jubair mengenai
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firman-Nya, lir ',ls (mengotorinya), salah satunya berkata

"Maksudnya, t;tVl (menyesatkannya)." Sementara yang lain berkata,

"Maksudnya, t4:zi 1*"ny o atlwnnya)."

Abu lJbaidah berkata, "Asal t6L:,i adalah 'r#,i,tapi orang-

orang Arab biasa merubah huruf double menjadi huruf ya', seperti

kata'ri,!bt dari i[Jr sehingga mereka mengatakan 'rijbi, dengan huruf

ya'setelah htxuf nun."

Kesesuaiannya dengan judul ini karena diambil dari maksud

fa'il tLtL:s. Segolongan orang berkata, "Yaitu Allah, maksudnya adalah

beruntunglah pemilik jiwa yang disucikan Allah, dan merugilah
pemilik j iw a yffig disesatkan Allah."

Yang lain berkata, "Malcnanya, pemilik jiwa itu sendiri, yaitu
bila melakukan ketaatan berarti dia telah mensucikannya, dan bila
melakukan kemaksiatan berarti dia telah menyesatk annya."

Pendapat pertama dalam hal ini lebih cocok dengan judul ini.
Al Karmani berkata, "Kedua penafsiran ini cocok dengan judul ini,
karena orang yang tidak dipelihara Allah berarti dia dibiarkan, dan

berarti dia sesat."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id Al
Khudri, )$b)'i'lt * i;$'i.,t 6 (Tidaklah seorang khalifuh diang*nt

menjadi khalifah kecuali ada dua orang yang sangat dekat

denganny a). Selanjutnya di dalamnya disebutkan, ?s|*; ;;'7 ja;a4
(Orang yang terpelihara adalah orang yang dilindungi Allah).
Penjelasan tentang hadits ini akan dikemukakan pada pembahasan

tentang hukum.

Kata'ajti^oil adalah sebutan jenis yang bisa bermakna tunggal

dan bisa juga jamak. Maksudnya, yang mengetahui perihal pembesar,

yakni termasuk para pengikutnya (orang dekat atau orang
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kepercayaan).

f .i'i*'i I nif riuSGf y; * "7|j "Dan tidak mungkin bagi

(penduduk) suatu negeri yang telah Kami binasakan, hahwa mereka

tidak akan kembali (kepada Kami). " (Qs. AI Anbiyaa' [21]: 95)

()k rev t1\q\) .er' ii "i;\t +i'u',y'17 i$1 "Ketahuitah

tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang benar-

benar beriman (saja)." (Qs. lluud [11]: 36) "Dan mereka tidak

akan melahirkan selain anak yang berbaat maksiat lagi sangat

kaftr." (Qs. Nuu! l7llz 27)

a .. 1. ,to t .tu e. /a#)\ ?i):tV U.t f
, c ,c, o. '1ri.
LJ )t4 ov)

.?)

Manshur bin An-Nu'man mengatakan dari Ikrimah, dari Ibnu

Abbas, "Hirm menurut bahasa Habasyah artinya pasti atau wajib."

,{k,r )At

. 1,".t ( o, ol o.
,f (oJ-P Gt f t1..t t

tre.2t o f ..,( ,.r., t t c'.1,. ... /..q\ Jl e!,) Or.a- AP') ,f )
t.1 o. .',io. ! z ',dlb ut ,-p eG\') ti"L :d.t; )uj

' ' ' o .1. \, i. e 6,,/ t/ /
.&S 11,lp oltt Gt-? LsAl

6612. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat

sesuatu pun yang lebih menyerupai dosa kecil daripada apa yang

dikatakan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW, 'Sesungguhnya Allah
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telah menetapkan atas anak Adam bagian zinanya yang pasti dia

lalatkan dan tidak bisa dihindari. Zina mata adalah melihat, zina lisan

adalah berbicara, sementara nafsu berangan-angan dan

berkeinginan, dan

mendustakannya' ."
kemaluan membenarkannya atau

Syababah berkata, "Warqa' menceritakan kepada kami dari

Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab Dan tidak mungkin bagi [pendudukJ suatu negeri yamg

telah Kami binasakan). Demikian lafazh yang disebutkan dalam

riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat yang lain disebutkan

dengan redaksi ?t;':, dan mereka pun menyebutkan sisa ayatnya.

Kedua qira'ah ini adalah qira'ah yang masyhur, di mana ahli qira'ah

Kufah membacanya dengan harakat kasrah di awalnya dan harakat

sulcun pada yang kedua, sementara ahli qira'ah Hijaz, Bashrah dan

Syam membacanya dengan dua harakat f"th,o! disertai h.uruf alif,

keduanya bermakna sdma, seperti halnya kata JIiJt dan J-.--Jl. Ada

riwayat tentang qira'ah-qira'ah lain yang janggal dari Ibnu Abbas.

yaitu dengan harakat fathah di awalnya dan tatslits rc', sedangkan

yang masyhur adalah dengan harakat dhammah di awalnya dan

tasydid pada huruf rc'berharakat kasrah.

4:;t;is tfu il ';-f t11 .es it r rl |+:i''u'ufi't'fi)
(Ketahuilah ttdak akan beriman di antara l<aummu, kecuali orang

yang benar-benar beriman baja|). (Dan mereka tidak akan

melahirkan selain anak yang berbuat mal<siat lagi sangat knfir).

Demikian kedua ayat ini disebutkan secara berurutan, dan keduanya

berasal dari dua surah yang berbeda. Ini mengisyaratkan kepada

p enafsirannya. Ath-Thab ari meriwayatkan dari j alur Yazid bin Zur a7',

dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dia berkata, "Tidaklah Nuh
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mensatakan, $t-IS <Ji jy- frrf-ti-4tSi,'u,iru\i,)" jisl'q: (ya

Tuhanht, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-
orang lmfir itu tinggal di atas bumi 

-hirrgga 
firman-Nya- /agi

sangat kafir)kecuali setelah diturunkan kepadany4 I fr *j 4eift
tti'r3'$ l!].+g'U'Ui"(Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwa sekali-

lrnli tidak almn beriman di antara lcaummu, keamli orang yang telah

beriman [sajaJ)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, masuknya ini ke dalam bab takdir
cukup jelas, karena menunjukkan bahwa Allah telah mengetahui apa

yang akan terjadi terhadap para hamba-Nya.

Or;;3r i;,)# Stis lUanshur bin An-Nu'man berknta). Dia

adalatr Al Yasykuri. Riwayatnya dalam krtab Shahih Buhkari hanya
yang tercantum di sini. Sebagaian ulama kontemporer menyatakan,

bahwa yang benar adalah Manshur bin Al Mu'tamir.

'*-+t )#)uirt,y'b i.\f }r;k sp (Dari lkrimah, dari

Ibnu Abbas, "Uirm menurut bahasa Habasyah artinya pasti atau

wajib. ') Saya belum menemukan komentar ini diriwayatkan secara

maushul. Saya telah membaca tulisan Mughlathai yang diikuti oleh
guru kami, Ibnu Al Mulaqqin dan lainnya, mereka berkata,

"Diriwayatkan oleh Abu Ja'far, dari Ibnu Qahzad, dari Abu Awanah,

darinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya juga belum menemukan itu
dalam Tafsir Ath-Thabari, tapi dalam tafsimya dan tafsir Abd bin
Humaid serta tafsir Ibnu Abi Hatim disebutkan dari jalur Daud bin
Abi Hind, dari Ilrimah, dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah, if..i
6UiG( f-j ,V (Dan tidak mungkin bagi [pendudukJ suatu negeri

yang telah Kami binasakan), dia berkat4 "Maksudnyq pasti."

Sedangkan dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Hirm artinya ditetapkan." Dari jalur Atha', dari Ikrimah, "Hirm
menurut bahasa Habasyah artinya pasti." Dart sanad pertama dia
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berkata, "o'tJq;.I ;-i,{ (Bahwa mereka tidak akan kembali [kepada

Kamil) artinya tidak ada seorang pun dari mereka yang bertobat."

Ath-Thabari berkata, 'Maknanya, mereka binasa dalam

kondisi hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak kembali (keluar)

dari kekufuran."

Ada yang mengatakan, bahwa maknanya adalah orang-orang

kafir yang binasa itu tidak terhalangi sehingga pasti kembali kepada

adzab Allah. Ada juga yang mengatakan makna-makna lainnya,

namun bukan di sini tempat untuk mengemukakannya. Pemaknaan

pertama lebih kuat dari lainnya, dan itulah yang dimaksud oleh Imam

Bukhari terkait dengan judul ini dan itu sesuai dengan atsar-atsar

serta haditsnya.

e';":-i 'i',5'6 fu #t '^:;ri t':1 u"ii r; , y'# il ;b (Dari lbnu

Abbas, dia berkata, "Aht tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih

menyerupai dosa kecil daripada apa yang dikatakan oleh Abu

Hurairah). Setelah itu disebutkan haditsnyq kemudian di bagian

akhirnya disebutkan, il'r't tH:r, :L)?')tij lSyababah berkata: Warqa'

menceritakan kepada kami) --{ia adalah Ibnu Umar-, ,y')b i, *
t:"1*vht ,k 4t f ,a:;-j €j f ,*i * (Dari lbnu rhawus, dari

ayahnyta, dari Abu Hurairah, dari Nabi SArn.Tampaknya, Thawus

mendengar kisah ini dari Ibnu Abbas, dari Abu Hurairah, dan dia juga

mendengar hadits yang marflt' dari Abu Hurairah, atau dia

mendengarnya dari Abu Hurairah setelah mendengarnya dari Ibnu

Abbas.

Saya telah mengisyaratkan ini di awal pembahasan tentang

mohon izin, dan telah saya paparkan juga tentang status marfu' dan

mauquf-nya hadits ini. Selain itu, saya belum menemukan riwayat

Syababah ini secara maushul, tapi saya membaca dalam tulian

Mughlahtai yang diikuti oleh guru kami, Ibnu Al Mulaqqin, bahwa

Ath-Thabarani meriwayatkannya secara maushul dalam krtab Al

FATHUL BAARI _ 93



Mu'jam Al Ausath dari Amr bin Utsman, dari Ibnu Al Munadi,

darinya. Lalu saya mengikuti mereka dalam l<Ltab Ta'liq At-Ta'liq,

kemudian merujuk kitab Al Mu jam Al Ausath, namun saya tidak

menemukannya.

,.l[u,1Ooto kecit). Maksudnya, nafsu syahwat yang karenanya

seseorang tercela. Ada yang mengatakan, bahwa artinya adalah

melakukan dosa-dosa kecil.

Ar-Raghib berkata, "ijt adalah melakukan kemaksiatan.

istilah ini diungkapkan dengan kata tersebut untuk menunjukkan

makna kemaksiatan kecil."

?tT e.! ,lb '45 iirr o1 1.Srv ngguhnya Altah telah menetapkan

atas anak Adam). Maksudnya, menakdirkan dosa zina atas manusia,

atau memerintahkan malaikat untuk menuliskannya, sebagaimana

yang telah dipaparkan dalam penjelasan hadits Ibnu Mas'ud yang lalu.

Jt; f O,-li '!t\i (Oia pasti melahtkannya dan tidak dapat

menghindarinya). Maksudnya, dia pasti melakukan apa yang telah

ditakdirkan atasnya. Dengan demikian, tampaklah kesesuaian hadits

ini dengan judulnya.

Ibnu Baththal berkata, "Semua yang ditetapkan Allah atas

manusia telah diketahui dalam ilmu Allah, dan bahwa manusia tidak

dapat menolak itu dari dirinya, hanya saja dia akan tercela bila

terperosok ke dalam perbuatan yang dilarang karena ketetapan itu

tidak diketahuinya. Selain itu, dia mempunyai kemampuan untuk

berpegang teguh dengan ketaatan."

Dengan demikian terbantahlah pandangan golongan Qadariyah

dan Jabriyah. Ini dikuatkan oleh sabdaNabi SAW, r#i tFS',Att
(Sementara nafsu berangan-angan dan berkeinginan), karena

keinginan berbeda dengan keterpaksaan.

JJr',e'ol; 1hagfun zinanya). Sebutan zina untuk sentuhan,
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pandangan dan sebagainya adalah bentuk kiasan, karena semua itu
merupakan pendahuluannya.

ght f, Oi (Zina mata adalah metihat). Maksudnya, melihat

sesuatu yang tidak halal untuk dilihat.

'Ab r grAt qi (Zina lisan adalah berbicara). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan dengan kata, SiJt (berbicara).

a., t o.e

;i t);ilJ\ (Sementara nafsu berangan-angan). Kata o_*a
disebutkan dengan harakat fathah di awalnya dan membuang salah

satu huruf ra'-nya. Asalnya adalah u$li.

'^!j<i')t ui it:rai-tltt (Dan kemaluan membenarkannya atau

mendustakannya). Ini mengisyaratkan bahwa pembenaran atau
pendustaan itu adalah hukum yang akan menjadi kenyataarurya, yaitu
melaksanakan zina atau mengesampingkarurya. Jadi, kemaluan itulah
yang akan merealisasikannya. hi merupakan bentuk ungkapan
perumpamaan. Kemungkinan juga, perealisasian zina biasanya
berakibat hukum sehingga redaksi ini merupakan kiasan.

At Khaththabi berkata, "Yang dimaksud dengan lj,ij' adalah

apa yang disebutkan Allah di dalam firman-Nya dalam surah An-
Najm ayat 32,liJJr 1l',-irtt-il'1 fli L6 tii&;-iiir ESrattuJ orang

yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari
kesalahan-kesalahan kecit). Sementara dalam surah An-Nisaa' ayat

31 Allah berfirman, '$.U,'#';<S U oW s jts tr&i'01 ltitn
kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang
kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu

[dosa-dosamu yang kecilfi.Dai kedua ayat ini dapat disimpulkan,
bahwa ;it' adalah dosa-dosa kecil, dan itu dapat dihapus dengan

menjauhi dosa-dosa besar."

Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan dalam pembahasan
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hadits, *'e 6ifrrp;,p garangsiapa yang hendak melakukan

suatu lrebail<an, dan barangsiapa yang hendak melalatlcan suatu

keburukan) di pertengahan pembahasan tentang kelembutan hati.

Ibnu Baththal berkata, "Allah memberikan anugerah kepada

para hamba-Nya dengan mengampuni dosa kecil atau zina kecil, bila
kemaluan tidak merealisasikannya, tapi bila kemaluan

merealisasikannya, maka itu menjadi dosa besar."

Al Farra' menukil bahwa sebagian orang menyatakan, bahwa
'U a*"- firman-Nya, |;itr \l $"toin dari kesalahan-kesalahan kecit)

bermakna wawu (yakni dan kesalahan-kesalahan kecil), lalu dia

mengingkari pendapat ini dan berkata, "Kecuali dosa-dosa kecil,

karena itu dapat dihapuskan dengan menjauhi dosa-dosa besar. Hal itu
disebut zina karena merupakan pendahuluannya. Ini adalah sebutan

akibat yang disandangkan kepada sebabnya sebagai bentuk kiasan."

Sabda beliau, L-!igJ- ti3tl.s'O;L-i- Lfit t,s.<,x:t r#''ati
(Sementara nafsu berangan-angan dan berkeinginan, dan kemaluan

membenarkannya atau mendustaknnnya) menunjukkan bahwa hamba

tidak menciptakan perbuatannya sendiri, karena kadang 
-misalnya-

dia ingin berzina, namun tidak didukung oleh anggota tubuhnya yang

hendak digunakan berzrna, dan dia tidak mengetahui sebabnya.

Seandainya dia sendiri yang menciptakan perbuatannya tentu dia tidak

akan luput dari melakukan apa yang dikehendakinya bila memang

mempunyai kemampuan melakukannya. lri menunjuk&an bahwa

perbuatan itu telah ditakdirkan.
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10. g.,ff q $1.'l3rt 4r C;lt fu 61'(Dan Kami tidak menjadikan

mimpi yang telah Kami perlihatkan kepadamu, melainkan sebagai

ujian (cobaan) bagi manusia,') (Qs. At Israa' [17]: 60)

66t3. Dari Ibnu Abbas RA (tentang firman-Nya),.'Dan Kami

tidak menjadikan mimpi yang telah Kami perlihatlmn kepadamu,

melainkan sebagai ujian bagi manusia," dia berkata, "Ifu adalah

penglihatan mata yang ditampakkan kepada Rasulullah SAW pada

malam beliau diperjalankan ke Baitul Maqdis."

Dia juga berkata, "Dan pohon terlaknat yang disebutkan dalam

Al Qur'an adalah pohon zaqqum."

Keterangan Hadits:

(Bab Dan Kami tidak menjadikan mimpi yang telah Kami

perlihatlrnn kepadamu, melainkan sebagai uiian [cobaanJ bagi

manusia). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu

Abbas yang telah dikemukakan pada tafsir surah Ai Israa'.

Dimasukkannya hadits ini ke dalam bab takdir karena di dalamnya

mencantumkan frtnah (cobaan), dan bahwa Allah SWT yang

menjadikarrnya. Itulah yang dikatakan Musa AS dalam surah Al A'raaf
,tlo

ayat l55,i2*: ,f €fifs oCJ ,y Wr,F A4 Xl g, ol (hu hanyalah

cobaan dari Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang

Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang

Engkau kehendaki).
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Asal makn, i +4, adalah cobaan atau ujian, kemudian

digunakan sebagai sebutan untuk sesuatu yang dikeluarkan dari

cobaan kepada sesuatu yang dibenci, lalu digunakan sebagai sebutan

untuk sesuatu yang dibenci. Oteh karena itu, kata ini kadang bermakna

kekufuran, seperti firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayatlgl, 73i!Q

F nt*1 lOan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan),

kadang bermakna dosa, seperti firman-Nya dalam surah At-Taubah

ayat 49, f tbrJ W e \i lKetahuilah bahwa mereka telah terjerumus

dalam fitnah), kadang bermakna bencana, seperti firman-Nya dalam

surah Al Buruuj ayat 10, ry$t t.-;* 6r-;)r'ttlls"rungguhnya orang'

orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mulcrnin),

kadang bermakna hilang dari sesuatu, seperti firman-Nya dalam surah

Al Israa' ayat 73, U'$/1 \\i{ o$ (Dan sesungguhnya mereka hampir

mamalingkan knmu), dan kadang juga bermakna yang lain.

Adapun yang dimaksud di sini adalah cobaan atau ujian)

sesuai dengan makna asalnya.

Ibnu At-Tin berkata, "Alasan dimasukkannya hadits ini ke

dalam pembahasan tentang takdir untuk mengisyaratkan bahwa Allah

menakdirkan orang-orang musyrik mendustakan mimpi Nabi-Nya

yang benar, sehingga menambah kesesatan mereka, karena mereka

mengatakan, 'Bagaimana mungkin dia berjalan ke Baitul Maqdis lalu

kembali darinya hanya dalam satu malam?' Demikian juga pohon

yang dilaknat, ini menambah kesesatan mereka, karena mereka

mengatakan, .Bagaimana mungkin di dalam neraka ada pohon,

sedangkan api (di dalam neraka) dapat membakar pohon itu'?"

Hadits ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan kekufuran

dan sebab-sebab kekufrgan berupa fitnah (cobaan). Penjelasan lebih

lanjut tentang ini akan dipaparkan pada penjelasan tentang penciptaan

perbuatan para hamba dalam pembahasan tentang tauhid. Jawaban

tentang syubhat mereka, bahwa Allah menciptakan pohon tersebut
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dari permata sehingga tidak terbakar oleh api. Selain itu, juga rantai-

rantai pengikat ahli neraka, dan belenggu-belenggu mereka, malaikat
para penjaga neraka, serta ular-ular dan kalengkingnya. Semua itu
bukanlah jenis yang ada di dunia. Banyak terjadi kesalahan pahaman

orang yang menganalogikan (menyamakan) kondisi akhirat dengan

kondisi dunia.

11. Perdebatan Adam dengan Musa di Hadapan Allah

,;';3 #T ?t,J$'&j t' i",k 4t *
'd i$ {;t',y (;-?ir t:* ,erj Ul,iii 

';

l.c,t c ( o .
co .r .-A . tl .'9J'J lP' \J

,;; il Jui

;f ;' ,;'*i qh i'*, y{S- ?nt'lti*t ,,/i ( :iil
,'

?;i'"# ,;'; ?tr'"d \tL 'S,\,#',ti'p ;, ?'r ir:i

.#.;';
* 4t f ,i';:;'o...|',r ,g?\i ,; :(1t I ,r:* ,Lr;L|so

t1o .?,. ,:. \..9 .. ft-'f 4-le djll

6614. Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Adam

dan Musa berdebat. Musa berkata kepada Adam, 'Wahai Adam,

engkau adalah bapak kami, engkau telah menyia-nyiakan kami dan

telah mengeluarkan kami dari surga'. Adam berkata kepada Musa,

'Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalam-Nya, dan

menuliskan (Taurat) untukmu dengan tangan-Nya. Apakah engkau

mencelaku atas perkara yang telah Allah tetapkan atasla.t empat puluh

tahun sebelum Dia menciptakanku?' Maka Adam mengalahkan

argumentasi Musa. Maka Adam mengalahkan argumentasi Musa."

(tiga kali).

Suf-van berkata: Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami dari
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Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW ... dengan redaksi seperti

itu.

Keteransan Hadits:

(Bab Perdebatan Adam dengan Musa di hadapan Allah).
Salah seorang guru kami menyatakan bahwa maksud Imam Bukhari

bahwa hal itu terjadi pada Hari Kiamat, kemudian dia membantah

dengan salah satu jalur periwayatannya yang diriwayatkan oleh Abu

Daud dari hadits Umar, dia berkata: Af|.e,i'ir iiT u:f 'q:{,eii'6
u:t{ l;t :/u5.i':T irr irii-j ;*,at b L;i1(Musa berkata, "Wahai

Tuhanla4 perlihatknnlah Adam kepada lcami, yang telah

mengeluarkan kami dan dirinya dari surga." Maka Allah pun

memperlihatkan Adam, lalu Musa berkata, "Engknu bapak kami.')
Setelah itu dia berkata, "Secara tekstual, ini terjadi di dunia,"

Mengenai pendapat ini perlu diteliti lebih jauh, karena

perkataan Imam Bukhari, 1' + (Di hadapan Altah) tidak secara jelas

menyatakan bahwa itu terjadi pada Hari Kiamat, karena kata ij9 ini

berfirngsi sebagai pengkfiususan dan pemuliaan, bukan menunjukkan

tempat, sehingga itu bisa dimaknai di dunia dan bisa juga dimaknai di
alr:hirat. Kata3..;c- yang bermaka di Hari Kiamat sebagaimana firman

Allah dalam surah Al Qamar ayat 55, iili g'+ 9V g G @i

tempat yang disenangi di sisi [TuhanJ Yang Maha Berlansa), dan

yang bermanka di dunia sebagaimana sabda Nabi SAW, ;:t'+'rrr.1
t ?t .

d!;-i", d:*i (Aleu tidur di malam hari di sisi Tuhanlru, Dia

memberilru makan d.an memberiht minum).

Dalam pembahasan tentang puasa, saya telah menjelaskan

hadits ini dengan lafazh itu sebagaimana yang disebutkan dalam

Musnad Ahmad dengan sanad yang terdapat dalam kitab Shahih

Muslim, namun tidak mencanfumkan redaksinya. Menurut hemat saya,

i

it
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dengan judul ini, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada sebagian jalur

periwayatannya, yaitu yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Yazid

bin Hurmuz, dariAbu Hurairah dengan redaksi, '+ ;;tiSt'g\

$.: @ao* dan Musa berdebat di hadapan Tuhan mereka).

;i} 7'sT 
'e_#t (Adam dan Musa berdebat). Dalam riwayat

Hammam dan Malik, kata'glir disebutkan,'nr;S (Saling berdebat)

seperti redaksi judulnya. Sementara dalam riwayat Ayyub bin An-

Najjar dan Yahya bin Katsir disebutkan, ;i3iti'e; (Adam dan

Musa berdebat). Berdasarkan lafazh ini Ath-Thaibi berkata, "Makna

;ii?tT'ei (Adam dan Musa saling beradu agumen) adalah

mengalahkan argumentasi. Sabda beliau, liT iJf :o:"31'SA glusa

berkata, 'Engkau Adam....) menguatkannya dan menafsirkan yang

belum jelas. Kemudian sabda beliau di akhir hadits ini menyebutkan,

;i'?tT 'eii (Maka Adam mengalahkan argumentasi Nabi Musa)

mengukuhkan dan menegaskan yang sebelumnya."

Selain itu, dalam riwayat Yazidbin Hurmuz sebagaimana yang

telah diisyaratkan tadi disebutkan dengan redaksi, '43'r-b' (Di

hadapan Tuhan mereka). Juga, dalam riwayat Muhammad bin Sirin

disebutkan, ,;;') iSt ,n;it (Adam dan Musa berjumpa). Dalam

riwayat Ammar dan Asy-Sya'bi disebutkan, 
"-:"tl iiT IrjJ (Adam

berjumpa dengan Musa). Sedangkan dalam hadits Umar disebutkan,

?t\ n:';,'n ]) (Musa berjumpa dengan Adam). Demikian juga -vang

disebutkan dalam riwayat Abu Awanah. Redaksi Abu Daud seperti

yang telah dikemukakan, iiT ,/;i *r;-:o-3j1'!6 g,fusa berkata,

" Wahai Tuh anku, p erlihatkanl ah Adam kep adaku. ")

Para ulama berbeda pendapat mengenai waktu pengucapan ini.

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa itu terjadi di masa Musa, lalu

Aliah menghidupkan Adam sebagai mukjizatnya, kemudian Musa
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berbicara kepada Adam, atau ditarnpakkan kepada kuburarurya lalu

keduauya saling 'berbicara, atau Allah memperlihatkan ruhnya

sebagaimana Altah memperlihatkan ruh para nabi kepada Nabi SAW

pada malam mi'raj, atau Allah memperlihatkannya di dalam tidur

karena mimpi para nabi adalah wahyu walaupun sebagiannya bisa

ditakwilkan sebagaimana pada kisah mimpi penyembelihan (mimpi

Nabi Ibrahim), atau itu terjadi setelah meninggalnya Musa lalu

keduanya bertemu di alam barzakh sesaat setelah Musa meninggal,

lalu ruh keduanya bertemu di langit. Ini yang dinyatakan oleh Ibng

Abdil Bar:r dan Al Qabisi.

Dalam hadits Umar disebutkan, bahwa ketika Musa berkata,

"Engkau Adam?" Adam berkata, "Siapa engkau?" bahwa itu belum

terjadi, dan itu akan terjadi nanti di akhirat. Namun redaksi hadits ini

yang menggunakan fi'l madhi (kata kerja bentuk masa lampau)

mengindikasikan bahwa itu telah terjadi. Ibnu Al Jauzi menyebutkan

kemungkinan perjumpaan mereka di alam barza?,h, dan kemungkinan

juga itu sebagai bentuk penrmpamaan yang maknanya adaiah

seandainya keduanya bertemu, maka akan dikatakan seperti itu.

Musa disebutkan secara khusus karena dia adalah nabi pertama

yang diutus dengan beban tugas yang berat. Lebih jauh Ibnu Al lauzi

berkata, "Ini adalah kemungkinan, tapi yang pertama lebih tepat' Ini

termasuk perkara yang harus diimani karena kepastiannya berasal dari

berita Nabi SAW, walaupun tidak dapat diketahui bagaimana

hakikatnya. Ini bukan hal pertama yarlg hanrs kita imani walaupun

kita tidak dapat menggali hakikat maknanya, seperti adzab dan nilcnat

kubur. Ketika tidak dapat menyingkap tabir.semacam ini, maka yang

dilakukan adalah bersikap pasrah dalam mengimaninya."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurutku, kita harus pasrah (dalam

mengimaninya atau mempercayainya), dan tidak bersusatr payah

untuk mencari hakikatnya, karena kita tidak diberi ilmu yang

semacam ini kecuali hanya sedikit."
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u:tn Ui (Engkau adalah bapak kami). Dalam riwayat Yahya

bin Abi Katsir disebutkan, ./t Xl A'Ut (Engtrau adalah bapaknya

manusia). Demikian juga redaksi yang disebutkan dalam hadits Umar.

Sedangkan dalam riwayat Asy-Sya'bi disebutkan, ;ir t;lSi'c*:i
(Engkau Adam, bapalorya manusia).

*yaJt b w?l: $.? @nsluu telah menyia-nviakan kami dan

telah mengeluarlmn knmi dari surga). Dalam riwayat Humaid bin

Abdunahman disebutkan dengan redaksi, 
"r{r+r'e?i 

ciir iiT OJ(

{at'U (Engkau Adam yang dikeluarkan dari surga oleh kesalahanmu

sendiri). Demikian juga redaksi yang disebutkan pada cerita para nabi

darinya. Sementara dalam pembahasan tentang tauhid disebutkan

dengan redaksi, ?LJ$\'*?i (Engkau telah mengeluarkan anak

keturunanmrz). Dalam riwayat Malik disebutkan, ',:/t lrt'4i A,iit ,.>3i

,; t:;J;H'&;tj gngkau yang telah menltesqskqn manusia dan

mengeluarknn mereka dari surga). Seperti itu juga yang disebutkan

dalam riwayat Hammam, dan begitu pula dalam riwayat Abu Shalih.

Dalam riwayat Muhammad bin Sirin disbutkan, l*tl {Engkau telah

m eny e n g s a r a ka n) s eb a gai kata,'d- jiri (E n g kau t e I a h m eny e s a t k a n) .

Makna U:Jbi (engkau telah menyesatkan) adalah, engkau teiah

menjadi sebab kesesatan orang yang sesat dari mereka. Sebenamya,

ini adalah faktor penyebab yang sangat tidak mungkin, karena biia

tidak memakan dari pohon terlarang itu, maka dia tidak akan

dikeluarkan dari surga, Dan biia tidak pernah terjadi pengeluaran dari

surga, maka mereka tidak akan diturnpangi syahwat dan syetan yang

mana keduanya menjadi sebab kesesatan. Kata f,.jir adalah kebalikan

kata lJlr Qurus). Maksudnya, tenggelam dalam hal selain ketaatan.

Bisa juga sebagai sebutan kesalahan, Lgti berarti salah. Maksudnya,

salah dalam melakukan apa yang diperintahkan kepadanya.
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Selain itu, dalam tafsir surah Thaaha disebutkan riwayat Abu

Salman, |r,i:L-' {at} ,$t'*'.?i a:1 di (Engkaulah yang telah

mengeluarkan manusia dari surga dengan kesalahanmu). Dalam

riwayat Ahmad dari jalurnya disebutkan, lulr 'A-r$i'd;i'tt 6$t Ui
(Engknulah yang memasukkan anak keturunanmu ke neraka)'

Pembahasan tentang ini seperti pembahasan tentang kata ''>-J-'ji>t

(engkau telah menyesatkan). Sementara itu Hammam menambahkan

dalam riwayatnya, f\\\ ,;\ (Ke bumi), dan begitu juga yang

disebutkan dalam riwayat Yazidbin Hurmuz, it"VSrru,rit "*$\t

f )\\ (Maka engkau menurunkan manusia ke bumi dengan

kesalahanmr.r). Redaksi awalnya, '{;** gJ'r;tl') 9# hl ;lil* ts$t Ut

(Engkau-tah yang Allah ciptakan dengan Tangan-Nya, dan

m e merint ahkan p ar a m al aikat' Ny a b er suj ud kep a damu) "

Seperti itu juga yang disebutkan dalam riwayat Abu Shalih,

namun dia menyebutkan, g'i'U|*'* (Dan meniupkan kepadamu

dari ruh ciptaan-Nya) tanpa mencantumkan redaksi, rJjiJ.r)6 U'r$i:)
(Dan memerintahkan para malailmt-Nya bersuiud kepadarnu).

Disebutkan pula dalam riwayat Muhammad bin Amr, dengan

tambahan, 'a-rb 
":l* 

=",1i (Dan menempatkanmu di surga-Nyo).

Sedangkan dalam riwayat Muhammad bin sirin disebutkan dengan

tambahan, 'ri* ti'rib f (Kemuatan engknu melakukan apa yang

telah engkau lalanan itu). Dalan riwayat Amr bin Abi. Amr dari A1

A'raj disebutkan,'g,:tl'SA {,*tl:b'*. A'i,9;*?nt |lii>';;t U-

W+ W : &it 'gq\:3 Ui l{ri,eti i,i P ,.'i \t;.;t ekrl'ar ';i 'i ;cK
::I, ;b i:r€\ rP f '!W /-#t slr 6* $ @1 'ut 

(wahai

Adam, Allah telah menciptakanmu dengan Tangan-Nya, kemudian

meniupkan kepadamu dari ruh ciptaan-Nya, lalu berfirman

kepadamu, "Jadilah," maka engl<au pun iadi. Setelah itu
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memerintahkan para malaikat lalu mereka pun bersujud kepadamu,

kemudian berfirman kepadamu, "Diamilah oleh kamu dan isterimu

surga ini, dan makanlah makanan-malmnannya yang banyak lagi baik
di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah knmu dekati pohon

ini." Allah hanya melarang satu pohon saja kepadanya, tapi engkau

melanggarnya).

Al Firyabi menambalrkan dalam riwayatnya , 4',iS\ lOon

engkau memakan darinya). Dallm riwayat Ikrimah bin Ammar dari

Abu Salamah disebutkmL, g*.?ot"l ae.eiir i3T'cJi (Engknu Adam

yang Allah menciptakanmu dengan tangan-Nya). Ada pengulangan

dhamir pada lafazh ''!-ib (menciptakanmu) setelah sebelumnya

disebutkan 'c,3i (engkarz), kebanyakan kembali kepada maushul tg+J').

Jadi, seolah-oleh ia mengatakan, ltt iJli (Allah menciptakannya).

Seperti itulah redaksi yang disebutkan dalam riwayat mayoritas, (Jf
|!--{r+r |:)-rr?t glr (Engkautah yang kesalahanmu telah

mengeluarlanmu). Sementaia dalam hadits I-Imar, setelah lafazh, Ui

iil (Engkau Adam)disebutkan redaksi, ..r4 il' d ,$t ,>'i :JE .{ :,)V

'j ,i.3 .g i,Sa w g:ssi ziirt'"jir Vi ,(F.1;.:,1i tltrbt ,et:)"a

frl"Jr U'a:Atq?t (Adam menjawab, "Benar." Musa berkata lagi,

"Engknukah makhluk yang Allah tiupkan ruh ciptaan-Nya kepadamu,

mengajarkan semua nama kepadamu, memerintahkan para malaikat

sehingga mereka bersujud kepadamu?" Adam menjawab, "Benar."

Musa berkata lagi, "Lalu mengapa engkau mengeluarkan kami dan

dirimu dari surga? "). Dalam salah satu lafazh Abu Awanah

disebutkan, 1t-!lr |#)\|H:61 ,Yt 6'*ti r; 'l'j !,i (Demi Allah,

searndainya bukan karena apa yang telah engkau perbuat, maka tidak

ada seorang pun dari anak keturunanmu yang masuk neraka). Dalam

hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah

disebutkan, r-:;gii L--l!iii't, (Maka engkau telah membinasakan dan
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menyesatkan lcami). Setelatr itu dia menyebutkan hal-hal lain yang

dikehendaki Allah untuk disebutkan.

Semua ini mengindikasikan, bahwa semua yang disebutkan

dalam riwayat-riwayat tersebut adalah terpelihar4 dimana sebagian

periwayat hafal apa yang tidak dihafal oleh yang lainnya.

Kalimat i3T Uf (Engknu adalah Adam?) adalah kalimat tanya

untuk memastikan. Penyandangan penciptaan Adam kepada tangan

Allah, dan penyandangan ruh kepada Alllah adalah bentuk

penyandangan penghormatan. |a dalam kalimat 9't:) L+ adalah

tambahan, aan S!.-fr (tiupan) bermakna penciptaan. Maksudnya,

menciptakan ruh padamu. Sedangkan makna r-rr?i (engkau

mengeluarkan kami) adalah engkau menjadi sebab kami dikeluarkan,

sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya. Kalimat UiiSit A-tll

(engkau telah menyesatkan dan membinasalan kami) merupakan

bentuk ungkapan menyeluruh untuk sebagian. Ini'berbeda dengan

kalimat J+?i (engkau mengeluarknn kami) karena bersifat umum.

Makna '*r3'c.tiLri (engknu telah berbuat salah dan mal<sial) dan

serupanya adalah engkau telah melakukan hal yang menyelisihi apa

yang diperintahkan kepadamu.

Maksud , '-!? (engkau menyia-nyiakan kami) adalah

menghalangi. Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya seperti

C"*i (engkau telah menyesatkan kami) yang merupakan bentuk

ungkapan menyeluruh untuk sebagian. Maksudnya, menjadi orang

yang bisa terjerumus ke dalam kemaksiatan. Bisa juga diartikan secara

urnurn, maknanya adalah seandainya tetap bertahan dengan tidak

memakan dari pohon tersebut, tentu dia tidak akan keluar darinya, dan

seandainya dia tetap tinggal di sana, tentu anak keturunannya lahir di

sana dan menjadi para penghuni surga selamanya. Namun karena

terjadi pengeluaran, orang-orang yang taat dari anak kefurunannya
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kehilangan kesempatan untuk tinggal selamanya di surga, walaupun

ada peluang kelak akan pindah ke sana. Sedangkan ahli maksiat juga

tertahan selama masa dunia dan masa adzab di akhirat, baik itu untuk

waktu terbatas, yaitu bagi golongan ahli tauhid, maupun terhalangi

selamanya, yaitu bagi golongan yang kafir.

94d,,J'ae: yfir?rt'ltiv:er ,A:-i ( :iii {!'SG ptaa* berkata

kepada Musa, "Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan lmlam-

Nya, dan menuliskan [Taurat] untulcrnu dengan tangan-Nya.') Dalam

riwayat Al A'raj disebutkan, |,; F * trr Ar-i.}f ,eiit ;;j Ut

9r/r/6t ob'ltil>ri (Engkaukah Musa yang Atlah memberimu ilmu

tentang segala sesuatu dan memilihmu di antara manusia dengan

risalah-Nya). Sedangkan dalam riwayat Hammam disebutkan redaksi

serupa, namun dengan lafazh, fi Lzlt'lVi 'g,\ (Ittlemilihmu dan

memberimu). Selain itu, dalam riwayat Yazid disebutkan tambahan,

7t ,y lq 4 dr,\\'ttt tit V g;i (Mendekatkanmu saat

bermunajat dan memberimu lauh-lauh yang di dalamnya terdapat

penjelasan segala sesuatu). Dalam riwayat Ibnu Sirin disebutkan,

irrl,.it:t iG itii *'tti*r j g*/r?tt triybr (yang dipilih Ailah

dengan risalah-Nya, memilihmu untuk Diri-Nya dan menurunkan

Taurat kepadamu)

Dalam riwayat Abu Salamah disebutkan dengan redaksi,.^
y'JSS $LAJ aitt 3til,r1 (Yang Allah memilihmu dengan risalah-Nya

dan kalam NiA Dalam riwayat Asy-Sya'bi disebutkan ,'4 |JtJ
(Musa pun menjawab, "Benar."). Sementara dalam hadits Umar

disebutkan, 'di? 6$ Uf ,'JG .rt ,S'6 tp1ry ,1 ,i ,lti ey $i :ltl
'f :le| \#'u r?) q3'e'W- l: qV ,ris o:?ur TMuro prn

menjawab, "Aku memang Musa." Adam iut rto lagi, "Nabinya bani

Israil?" Musa menjawab, "Benar." Adam berkata, "Engkaukah yang

Allah berbicara kepadamu dari balik hijab dan tanpa utusan dari
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makhhtk-Nya di antaramu dan Allah?" Musa menjawab, "Benar.")
t ,. \. ,a'-
,# l,' tU ll * q*i (Apaknh engkau mencelaku atas suatu

perkara yang teiah Altah tetapkan ataslat)" Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Mustamli, sedangkan

dalam riwayat yang lain disebutkan dengan redaksi, .,b lt' i;ii lfang
Allah telah menetapkannya ataslat).

:, .,o.., " "?t: -"'$!.11*{;.o" irf # ji (Empat puluh tahun sebelum Dia

menciptaknnku). Dalam riwayat Yahya bin Katsir dari Abu Salamah

disebutkan, ",,-blrr 6iii 31 ?tt ik it ;, 4.*'e (Bagaimana bisa

engknu rnencelaku atas suatu perkara yang telah Allah tetaplmn atau

Allah takdirknn atasku?) tanpa menyebutkan masa, sementara dalam

riwayat Thawus disebutkan masanya. Selain itu, dalam riwayat

Muhammad bin Amr dari Abu Salamah disebutkan, i\-fll e y e
qFb '& ,'Jrs :a:t ',6.*.,Jrt r'at;ibf e'^f* ,slt",j,at'"" 1s fr

fib l"Berapa lama yang engkau temukan di dalam kitab Taurat

bahwa telah ditetapkan atasku melalrukan perbuatan yang aku

perbuat itu sebelum alru diciptakan?" Musa menjawab, "Empat puluh

tahun." Adam berkata lagi, "Bagaimana bisa engkau mencelaku atas

itu."). Dalam riwayat Yazid bin Hurmuz juga disebutkan redaksi

serupa dengan tambahan,'f ,,:r-S ra1$o'ii ?Si r#i Wb'*}|re
("Apakah engkau dapati di dalamnya, 'Dan durhaknlah Adam kepada

Tuhannya dan sesatlah dia'? " Musa menjawab, "Ya.")

Perkataan Ibnu Abdil Barr mengesankan bahwa Ibnu Uyainah

meriwayatkan sendirian dari Abu Az-Zinad dengan tambahan ini. Hal

ini bila dikaitkan dengan Abu Az-Zinad, namun jika tidak, maka

selain Ibnu Uyainah juga menyebutkan empat puluh tahun

sebagaimana yang anda lihat tadi. Dalam riwayat Az-Zuhi dari Abu

Salamah yang diriwayatkan oleh Ahmad disebutkan, jf W. oq|ki
i: if (Apakah engkau dapati di dalamnya bahwa aku diturunkan?).
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Sementara daiam riwayat Asy-Sya'bi disebutkan, bt Sli q r45',,j,Jif

j. ,iJ eq4r:r;-b|'# W *fr i6'oao ('Butrantcah engkau

temulrnn di dalam apa yang Allah turu.nlcan kepadamu, bahwa Allah
alran mengeluarkanlu darinya sebelum Allah memasul*anlu lce

dalamnya? " Musa menjawab, "Tentu. ') Dalam riwayat Ammr bin

Abi Ammar disebutkan, ih,'[.:lu tfirr i(iiif $t (Abu yang tebih

dulu ataulrnh ketetapan?" Musa menjawab, "Ketetapan.")

Selain itu, dalam riwayat Amr bin Amr yang berasal dari Al
A'raj disebutkan, r#-'oi'#'o* uaili trrr'01'{u il {riaow*n
englrau tahu bahwa Allah telah menetapkan ini ataslu sebelum Dia
menciptakantai). Dalam riwayat Ibnu Sirin juga disebutkan, '-i+tj
'i| :JLStujiU 'ot'}]5'db |-g ("Lalu englwu dapati Allah tetah

menetaplran ataslal sebelum menciptaknnlcu?" Musa menjawab,

"Ya.') Dalam riwayat Abu Shalih disebutkan, ?ttt i-:! :A e 4#
,*;" H'r* (Engkau kemudian mencelalcu atas sesuatu yang telah

AUah tetapkan atas,lat sebelum penciptaan&u). Sementara dalam hadits

Umar disebutkan,ir'^ iit * JJ6 i, U'* :d * ,f ,ts * (totu

mengapa engkau mencelalru atas sesuatu yang telah didahului oleh

ketatapan dari Allah Ta'ala?). Dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri

disebutkan, ,t')\ii ,lrjr^*Jr'j!J-'oi #'rP i1ti ;1 ,P 4:t111 
(Apakah

englrau mencelaht atas perkara yang telah ditetapkan atasku sebelum

Allah menciptakan langit dan bumi?).

Penyatuan riwayat-riwayat ini dengan riwayat-riwayat yang

menyebutkan empat puluh tatrun, bahwa riwayat-riwayat ini diartikan

terkait dengan pencatatan, sedangkan yang lain diartikan terkait

dengan ilmu.

Ibnu At-Tin berkatq "Kemungkinan yang dimaksud dengan

empat puluh tahun adalah antaramasa Allah berfirman dalam surah Al
Baqarah ayat 30, |J# 4\i C,yE dl.{srtunggrhnya Atat hendak
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menjadikan seorang khalifah di muka bumi) hingga ditiupkannya ruh

kepada Adam."

Yang lain menjawab, bahwa permulaan masa itu dihitung

sejak penulisan di dalam Lauh dan berakhir saat dimulainya

penciptaan Adam.

Ibnu AI Jauzi berkat4 "Semua maklumat telah dicakup oleh

ilmu Allah sebelum adanya semua makhluk, namun penulisannya

terjadi pada waktu yang berbeda. Disebutkan dalam l<rtab Shahih

Muslim, yi'JJl'*re)\ii cltttTLJt',*J-oi,!i hu"Ji,iii &r lf
(Bahwa Allah telah menetapkan takdir [segala sesuatuJ lima puluh

ribu tahun sebelum menciptalmn langit dan bumi). Kemungkinan ini

k*rusus kisah Adam dituliskan empat puluh tatrun sebelum

penciptaannya. Bisa juga bahwa itu adalah masa ia sebagai tanah

hingga ditiupkannya ruh kepadanya, karena dalam kitab Shahih

Muslim disebutkan, bahwa pembentukannya sebagai tanah, lalu Allah

meniupkan ruh kepadanya, dan itu masanya selama empat puluh

tatrun. hi tidak bertentangan dengan penulisan takdir segala sesuatu

secara umum sebelum penciptaan langit dan bumi yang telah

dilakukan lima puluh ribu tahun sebelumnya."

Al Maziri berkata, "Tampaknya, yang dimaksud adalah

penulisannya itu empat puluh tahun sebelum penciptaan Adam.

Kemungkinan juga maksudnya adalatr Allah mengemukakan kepada

para malaikat, atau Allah melakukan suatu perbuatan yang mana

sejaratr ini disandangkan kepadanya. Jika tidak demikian, maka

kehendak Allah dan takdimyamemang telah ditetapkan."

Yang benar, bahwa 'ilrl ol'p5'o:a?itiiLi (Allah tetah

menetaplrannya ataslu sebelum aht diciptakan). Maksudnya,

menuliskannya di dalam Taurat. Hal ini berdasarkan riwayat yang

mengisyaratkan hal itu,'s-,ibl oi #\]fll e''5'^f.Aj'$ lnerapa

englrnu mendapati-Nya telah menulisknn di dalam Taurat sebelum alat

diciptakan).
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An-Nawawi berkata, "Y'ang dimaksud dengan menetapkannya
adalah menuliskannya di dalam Lauh Mahfuzh, atau di dalam Taurat,
atau di dalam Lauh-Lauh. Dan ini tidak bisa diartikan sebagai asal

ketetapan, karena asal ketetapan adalah azali, dan Allah masih terus
menghendaki apa yang akan terjadi pada makluk-Nya."

Salah seorang guru kami menyatakan, bahwa maksudnya
adalah mengemukakan itu ketika Adam dibentuk sebagai tanah,

karena Adam berbentuk tanah selama empat puluh tahun, dan yang

dimaksud dengan penciptaannya adalah peniupan ruh kepadanya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tertolak oleh riwayat Al A'masy
dari Abu Shalih, ,?\\it cru';. tt'eirt-itt #'*Xnt g (Auah tetah

menetaplrannya ataslru sebelum menciptakan langit dan bumi). Selain

itu, bisa juga diartikan bahwa kalimat, lje hr LE (Altah tetah

menetapkannya ataslat) adalah merinci ketetapan dengan beberapa

kali pencatatan karena banyaknya yang dicatat.

wtfi . ;; ?tl'E_rt,,;-i iti "eA (Adam mengatahkan

argumentasi Nabi Musa. Maka Adam mengalahknn argumentasi Nabi
Musa." [tiga kali]). Demikian redaksi yang disebutkan dalam beberapa
jalur periwuy"t* ini, namun dalam mayoritas jalur periw ayatan yutg
berasal dari Abu Hurairatr tidak disebutkan pengulangan. Sementara

Dalam riwayat Ayyrb bin An-Najjah disebutkan sebagaimana yang

disebutkan di sini namun tanpa mencantumkan kata tJ>13 (tiga kali).

Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Sirin, dan

dalam hadits Jundab yang diriwayatkan Abu Awanah. Dzilam hadits

Umar disebutkan dengan redaksi, e* r4)tt .,;i i:t|'4 ,it QWA
,1tp (Lalu keduanya mengadu kepada Allah, maka Adam pun

mengalahlran argumentasi Musa"" Dia mengatakannya sebanyak tiga
kali). Dalam riwayat Amr bin Abi Aru yang berasal dari Al A'raj
disebutkan, ;i'?ti "e-;'d ,;i iti 'e-; Ui ,Ai'?ti 'd, \i
(Sungguh Adam telah mematahkan argumentasi Musa. Sungguh Adam
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telah mematahkan argumentasi Musa. Sungguh Adarn telah

mematahlran argumentasi Musa). Dalam hadits Abu Sa'id yang

diriwayatkan oleh Al Harits disebutkan,t:;'^i .,;i?ti'e-;3 (Maka

Adam mengalahknn argumentasi Musa." Tiga kali). Dalam riwayat

Asy-Sya'bi yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan, i-ri 
'CJi

. ,ri=.. .a
;i ?51 ?iJi 1;i (Maka Adam mendebat Musa, maka Adam

mend.ebat Musa).

Semua periwayat, penukil dan pensyarah sependapat, batrwa

kata i'rT dibaca rafa'kareraberfungsi sebagai/a'rl. Namun sebagian

orang yang membacanya dengan nashab menyatakan batrwa itu

adalatr maf'ul, sementara kata o:"jl berada pada posisi rafo' sebagai

fa'il. Demikian yang dinukil oleh Al Haftzh Abu Bakar bin Al
Khashiyah dari Mas'ud bin Nashir As-Sajzi Al Hafizh, dia berkata,
rer\ku mendengar kalimat, itT'ejj dibaca nashab. Dia sendiri adalah

salah satu penganut paharn Qadariyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat ini terbantatr dengan

kesamaan pendapat yang tadi disebutkan, batrwa kata i'rT dibaca rafa'

karena berfungsi sebagai fa'il. Imam Ahmad meriwayatkannya dari

riwayat Az-Zvhi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan

redaksi, ?tl'a-t&i (Maka Adam mengalahkan argumentasinya).

Redaksi ini menghilangkan kesimpangsiuran tadi, karena para

periwayatnya adalatr para imam hafrzh (penghafal hadits). Az-Z:uhri

termasuk pdmuka para ahli fikih yang haftzh, maka riwayatnya dalam

hal ini dapat dijadikan sebagai pegangan.

Makna'a*L adalah mengalatrkannya dengan hujj ah (argumen)'

. Ibnu Abdil Barr berkat4 "Hadits ini merupakan landasan

utama dalam menetapkan takdir, dan batrwa Allah telah menetapkan

perbuatan para hamba. Oleh sebab itu, setiap orang akan melakukan

apa yang telah ditetapkan baginya, yaitu ketetapan yang terdapat di
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daiam ilmu Allah. Ini bukan dalil bagi golongan Jabriyah waiaupun
sekilas tampak menguatkan penriapat mereka."

Al Khaththabi dalam Ma'alim As-Sunan berkata, ..Banyak

orang mengira, bahwa makna qadha dan qadar adalah mengharuskan
adanya unsur paksaan terhadap hamba, dan diduga bahwa Adam
tunduk atau kalah sebab hal tersebut. Sebenarnya tidak demikian, akan
tetapi maknanya adalah pemberitahuan tentang pengukuhan ilmu
Allah tentang apayang akan terjadi berupa perbuatan para hamba, dan
itu terjadi sesuai dengan takdir yang telah ditetapkan sebelumnya.

Takdir adalah nama yang muncul dari perbuatan orang yang mampu
berbuat. Jika demikian, maka segala perbuatan, daya upaya dan

keterlibatan manusia dalam semua perkara dengan niat, kesengajaart
dan pilihan sendiri dihapus dari balik iLnu Allah. Singkatnya, qadha
dan qadar adalah dua hal yang tidak saling menggantikan, salah
satunya adalah pondasi sedang yang lain adalah bangunannya.

Argumen Adam bahwa Allah telah mengetahui bahwa dia akan
memakan pohon tersebut, maka bagaimana mungkin dia menolak
ilmu Allah dari itu, karena dia memang diciptakan untuk hidup di
bumi dan tidak dibiarkan berada di surga, bahkan akan dipindahkan ke
bumi. Oleh karena itu, memakan pohon itu menjadi sebab

diturunkannya Adam ke bumi dan menjadi khalifatr sebagaimana yang
difirmankan Allah sebelum penciptaannya dalam surah Al Baqarah
ayat 30, -+v ,A\i e ,yE jl {Seruossuhnya Atru hendak menjadilmn

seorang khalifah di mulw bumi). Ketika Musa mencelany4 Adam pun
berkata, 'Apakah engkau mencelaku atas perkara yang Allah telah
takdirkan atasku? Sebenamya celaanmu itu tidak layak ditujukan
kepadaku, sebab tidak seorang pun berhak mencela orang lain karena
dosa yang dilakukannya, dan semua mak*rluk adalatr sama sebagai

hamba. Celaan itu hanya layak dilontarkan oleh Allatr, karena Allah
telah melarang hamba namun sang hamba melanggarnya'."

Selain itu, dalam kitab l'lam Al Hadits, dia berkata, ,,Makna

;i ?tT "d (Matra Adam mengalahkan argumentasi Musa) adalatr,
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mengalahkah hujjahnya yang dengan itu dia mencelanya. Adam tidak

mengingkari apa yang terjadi padanya, namun dia menyangkal celaan

yang ditujukan kepadanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan A1 Khaththabi di kedua

kitab itu, walaupun semuanya dikemukakan secara panjang lebar tapi

tidak cukup untuk menolak syubhat, kecuali jika pernyataannya itu
mengatakan bahwa seseorang tidak layak mencela orang lain atas

perbuatan yang telah ditakdirkan Allah, karena itu adalah hak Allah
dan Dia-lah yang memerintatrnya serta melarangrya.

Al Qurttrubi berkata, "Adam mematahkan :Lrgumen Musa

karena Musa telah mengetahui dari Taurat bahwa Allah telah

menerima taubatnya. Oleh karena itu, celaan yang dilontarkannya itu
merupakan perangai yang kasar. Selain itu, dampak penyelisihan yang

telah dimaafkan akan menjadi bersih, sehingga saat itu tidak lagi layak

mendapat celaan."

kri juga merupakan inti jawaban dari Al Maziri dan ulama
peneliti lainnya, dan inilah jawaban yang dapat dijadikan sebagai

pegangan.

Golongan Qadariyah mengingftari hadits ini karena

menetapkan takdir dan pengakuan Nabi SAW terhadap hujjah Adam

serta kesaksiannya bahwa Adam mengalahkan Musa. Mereka berkata,

"Itu tidak benar, karena Musa tidak mencela suatu perkara yang

pelakunya sudatr diterima taubafirya. Selain itu, Musa sendiri telah

membunuh seseorang yang tidak diperintatrkan untuk dibunuh,

kemudian dia berkata" 'Wahai Tuhanku, ampunilatr aku'. Maka Allah
pun mengampuninya. Bagaimana mungkin dia mencela Adam atas

perkara yang telah diampuni? Juga, jika itu dianggap boleh mencela

dosa karena takdir yang telah ditetapkan terhadap hamba, maka itu
jelas tidak benar, karena jika demikian maka orang yang dicela

lantaran melakukan kemaksiatan akan berdalih dengan takdir.

Akibatnya, hal ini akan menutup pinfi qishash dan hudud. Tentunya,

setiap orang akan berdalih dengan itu atas setiap keburukan yang
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dilakukannya. Dengan demikian hadits ini tidak ada asalnya.

Menanggapi pendapat tersebut, ada beberapa jawaban yang

dapat dikemukakan, yaitu:

1. Adam berdalih dengan takdir mengenai kemaksiatan, bukan

karena dia telah melakukan pelanggaran. Karena inti celaan

Musa adalah pengeluaran dari surga, jadi seolah-olah Adam

berkata, "Aku tidak mengeluarkan kalian, akan tetapi yang

mengeluarkan kalian adalah Dzat yang telah merancang

pengeluaran dengan alasan memakan pohon tersebut, dan yang

merancang itu adalah yang telah menetapkan takdir sebelum

aku diciptakan. Lalu bagaimana bisa engkau mencelaku atas

suatu perkara yang aku tidak mempunyai peran kecuali

memakan pohon tersebut sementara pengeluaran telah

dirancang atas hal itu yang bukan dari perbuatanku?"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban ini tidak menolak syubhat

Jabriyah,

2. Nabi SAW menetapkan benarnya hujjah bagi Adam dengan

makna khusus. Hal ini karena jika dengan makna umum, tentu

tidak akan ada celaan dari Allah dalam surah Al A'raaf ayat

ZZ, ifi;-.Jrr r-;G ',f qi pi lnut*nt oh Alil telah melarang

lrnmu berdua dari pohon itu), dan tidak pula menghukumnya

karena hal itu hingga mengeluarkannya dari Surga dan

menurunkannya ke bumi. Namun karena Musa mencelanya

dan didahului oleh ungkapan, "Engkau yang Allah ciptakan

dengan tangan-Ny4 dan seterusnya, mengapa engkau

melakukan demikian?" Maka Adam membantahnya dengan

berkata, "Engkau yang Allah telah memilihmu, engkau

yang...."

Inti jawabannya adalah karena engkau mempunyai.kedudukan

yang seperti itu, tapi mengapa luput dari pengetahuanmu,

bahwa tidak ada celah untuk menghindar dari takdir.
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Kemenangan Adam berdasarkan dua hal, yaitu:

a. Tidak seorang makhluk pun yang berhak mencela

makhluk lain atas kejadian yang telah ditakdirkan

atasnya kecuali dengan seizin Allah, karena yang

menetapkan syariatlatr yang berhak mencela. Namun

karena Musa mencela tanpa izin, maka Adam

menyanggatrnya dengan alasan takdir sehingga dapat

membuatryadiam.

b. Yang dilakukan oleh Adam merupakan takdir sekaligus

upalanya sendiri (kehendaknya sendiri), lalu Allah

menerima tobafirya, sehingga yang tersisa hanya takdir,

sedangkan takdir tidak boleh dicela, karena itu adalah

perbuatan Allah, dan Allqh tidak dipertanyakan

mengenai apa pun yang diperbuat-Nya.

3. Ibnu Abdil Barr berkata, "Menurutku, ini hanya berlaku

khusus bagi Adam, karena perdebatan antara keduanya terjadi

setelatr Allah menerima taubat Adam secara pasti seperti yang

dijelaskan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 37, j)ii

* +'i 
"u.s 

i3'u'7:i (Kemudtan Adam menerima beberapa

lalimat dari Tuhannya, makn Allah menerima tobatnya).

Alangkah tepatnya Adam mengingkari celaan Musa dengan

alasan Adam telah memakan pohon tersebut, karena taubatnya

atas hal itu telah diterima Allah. Kalaupun tidak, maka tidak

seorang pun berhak mencela orang lain atas suatu kemaksiatan,

seperti membunuh,berzina atau mencuri, 'Ini telah ada dalam

ilmu Allah dan telah ditetapkan atasku sebelum Dia

menciptakanku. Maka dari itu, engkau tidak berhak mencelaku

atas hal itu'. Umat telah sepakat batrwa mencela orang yang

berbuat maksiat adalatr boleh, batrkan itu dianjurkan,

sebagaimana halnya mereka juga sepakat bahwa memberikan

pujian kepada orang yang melakukan ketaatan adalatr anjuran.
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Ibnu Wahab dalam kitab Al Qadar berkata, "Diriwayatkan dari
Malik, dari Yahya bin Sa'id, batrwa itu muncul dari Adam
setelah taubatnya diterima. "

4. Adam dimenangkan karena Musa mencelanya setelah Adam
meninggal, sedangkan celaan itu hanya boleh ditujukan kepada
mukallaf yang masih layak menerima beban tersebut. Karena
saat itu hukum masih berlaku, sehingga yang bermaksiat boleh
dicela, diberlaicukan hadd, qishash dan sebagainya

terhadapnya. Namun setelah pelakunya meninggal, maka ada

larangan mencela orutg-orutg yang telah meiringgal seperti
yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW , ltl€':fi ryf'X li

*, (Dan janganlah kalian menyebut-nyebut orang-orang

yang telah meninggal di antara kalian kecuali yang baik-baik),
karena urusan mereka telah diserahkan kepada Allah.
Diriwayatkan juga bahwa orang yang telah menjalani hukuman
tidak boleh dicela, seperti larangan mencela budak perempuan
yang berzina setelatr dia menjalani hadd zina. Dengan
demikian, maka celaan Musa terhadap Adam itu terjadi setelah

Adam berpindah dari negeri taklif, padahal jelas-jelas Allatr
telatr me,nerima taubatny4 sehingga celaan itu pun gugur.

Karena itulah Adam beralih dengar argumen takdir terdahulu,
dan Nabi SAW mengabarkan batrwa Adam berhasil
mengalatrkan argumen Musa.

Al Maziri berkata, 'I(arena Allah menerima taubat Adam,
maka menyebutkan apa yang pernah dilakukannya itu seperti mencari
sebab yang mendorongnla melakukan hat itu. Oleh sebab itu, Adam
pun mengabarkan, batrwa pe,lryebab itu semua adalatr qadha yang telah
ditetapkan. Oleh karena itu, Adam pun memenangkan debat tersebut."

Ad-Dawudi, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu At-Tin,
berkata, "Argumen Adam dianggap benar karena Allah
menciptakannya untuk dijadikan khalifatr di bumi. Oleh karena itu,
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Adam tidak berdalil dengan memakan pohon khuldi berdasarkan ilmu
Allah yang terdahulu, sebab hal itu memang dilakukan atas

kehendaknya sendiri. Dia bahkan berdalil dengan takdir bahwa dia
akan dikeluarkan, karena memang dia tidak dapat menghindarinya."

Ada yang mengatakan, bahwa Adam adalatr bapak, sementara

Musa adalah anak, dan anak tidak boleh mencela bapalarya. Demikian
pendapat yang dikemukakan oleh Al Qurthubi dan lainnya. Ada juga
yang berpendapat batrwa itu karena Adam lebih tua daripada Musa.

Pendapat ini ditanggapi, batrwa pandangan seperti ini sangat jauh dari
makna hadits. Selain itu, pemakraan itu tidak s@ara umum, karena

anak boleh mencela bapakrya dalam hal-hal tertentu.

Setain itu, ada yang berpendapat, batrwa Adam mengalatrkan

argumen Musa karena keduanya mempunyai syariat yang berbeda.

Pendapat ini ditanggapi, bahwa pendapat ini tidak memiliki landasan.

Dari mana diketahui bahwa dalam syariat Adam dinyatakan bahwa

seorang yang melanggar perintah boleh berdalil dengan takdir yang

telah ditetapkan, dan dari mana diketatrui batrwa dalam syariat Musa
dinyatakan bolehnya me,lrcela orang yang melanggar perintatr.

Secara umum, jawaban yang lebih tepat adalah yang kedua dan

ketiga. Dari kedua jawaban tersebut bisa dipadukan, yaitu bahwa

orang yang telah bertaubat tidak boleh dicela atas dosa yang telah

diterima taubafirya, apala,g bila pelakunya telah meninggal.

An-Nawawi berkate'Makna perkataan Adam bahwa engkau

watrai Musq telah mengetatrui batrwa ini telah ditetapkan atasnya

sebelum aktr diciptaken, memang harus terjadi. Walaupun aku dan

seluruh makhluk berambisi untuk menolaknya, tentu kita tidak akan

mampu. Karena itu, janganlatr engkau mencelaku, karena celaan

terhadap penyelisihan adalah syar'i, bukan aqli. Hal itu karena Allah
telatr menerima taubatku dan mengampuniku, sehingga barangsiapa

mencelaku, berarti dia terbantatr secara syar'i. Apabila ada yang

mengatakan, bahwa jika orang yang berlaku maksiat sekarang

mengatakan, 'Itu telah ditakdirkan atasku, maka tidak boleh
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melontarkan celaan terhadapku', maka kami menjawab, perbedaannya

adalah si pelaku maksiat ini masih hidup di dunia dan hukum masih
berlaku padanya seperti sanksi, celaan dan sebagainya. selain itu, bagi
orang lain berhak menegurnya dan menasihatinya. Adapun Adam, dia
telah meninggal dan telah keluar dari negeri taklif, sehingga tidak
perlu ditegur, dan celaan pun tidak lagi berguna, batrkan itu hanya
akan menyakitinya. Oleh sebab itu, kemenangan berada di tanganya."

At-Turbasyti berkata, "Perkataannya , "r-b ?nt q (Altah telah

menetaplrannya ataslat) bukan berarti itu pasti terjadi padaku, akan

tetapi maknanya adalatr menetapkannya di dalam Ummul Kitab
sebelum menciptakan Adam, dan menetapkan bahwa itu pasti terjadi.
Selain itu, perdebatan ini terjadi di alam tinggr, di alam pertemuan
para ruh, dan tidak terjadi di alam sebab. Perbedaannyq alam sebab

tidak boleh terlepas dari unsur-unsur sebab. Ini berbeda dengan alam
tinggi setelah terputusnya unsur sebab dan sudatr tidak berlakunya
hukum-hukum taklif. Karena itulah Adam berargumen dengan takdir
terdahulu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini merupakan inti dari beberapa
jawaban yang telah dikemukakan. Hadits ini mengandung sindiran
dengan redaksi pujian. Ini disimpulkan dari perkataan Adam kepada

Musa, $*/ritt'l(il>l gilr 'c. 'l (nngkau yang Allah memilihmu

dengan risalah-Nya) dan seterusnya. Karena dengan ini
mengisyaratkan, bahwa Musa telah mengetahui alasannya dan

mengetahuinya dari wahyu. Jika dia teringat akan hal itu tentu tidak
akan mencelanya karena sangat jelas alasannya. Hadits ini juga
mengisyaratkan hal lain yang lebih umum walaupun Musa memiliki
kekhususan tersendiri, seolah-olah Adam berkata, "seandainya
pengeluaran diriku dari surga tidak terjadi, padahal itu telah
direncanakan pada saat aku makan dari pohon tersebut, maka engkau

pun tidak akan memperoleh keutamaan ini. Karena bila aku tetap

berada di surga, dan anak keturunanku di dalam surga, maka tidak ada

orang yang melakukan kekufuran sebagaimana yang dilakukan oleh
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Fir'aun sehingga engkau diutus kepadanya dan diberikan kepadamu

apa yang tetah diberikan itu. Jadi, aku adalah sebab terjadinya segala

keutamaanmu ifu , bagaimana bisa engkau mencelaku?"

Ath-Thaibi berkata, "Golongan Jabriyah menetapkan

kekuasaan bagi Allah dan menafikarurya dari hamba secara mutlak,

sementara Mu'tazilatr adalah sebaliknya. Jalan yang lurus adalah

kelompok yang bersikap dan berpandangan seimbang. Karena

perkataan Musa mengarah kepada yang kedu4 yaitu mengemukakan

kalimat yang bernada pengingkaran dan ketakjuban, serta menyebut

rulma Adam beserta sifat-sifatnya yang semuanya merupakan alasan

tersendiri untuk mengingkari pelanggaranny4 kemudian mengaitkan

itu dengan diturunkannya ke bumi. Sedangkan penunrnan ke bumi

adalah kedudukan yang lebih rendah, maka seolah-olatr dia

mengatakan, 'Betapa jauhnya keterpurukan ini dari kedudukan tinggi

yang semula ada ifu'.

Adam kemudian mengemukakan jawaban yang seimbang

bahkan lebih mendalam. Adam juga mengemukakan pengingkaran

dan menyebut nama Musa beserta sifat-sifatnya yang semuanya

merupakan alasan tersendiri untuk mengingkari pengingkarannya,

kemudian mengaitkan dengan ilmu azali mengenai hal itu, lalu

mengemukakan kalimat pengingkaran sebagai pengganti kalimat yang

menjauhkan. Sehingga seolah-olah Adam mengatakan, 'Engkau telah

mendapatkan ini di dalam kitab Taurat, kemudian engkau justru

mencelaku'. Setelah itu Nabi SAW menutup hadits ini dengan

bersabda, -.ri'?ti'eii (Maka Adam mengalahlcan argumentasi

Musa). hi mengisyaratkan bahwa sebagian umatnya, seperti

Mu'tazilah, ada yang mengingkari takdir. Maka dari itu, beliau pun

menekankan bimbingannya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini mirip dengan penjelasan yang

telah dikemukakan pada pembahasan tentang keimanan mengenai

sanggahan terhadap golongan Murji'ah dengan hadits Ibnu Mas'ud
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secara marfLt', "r:?'iq't U.-lrl-ljr iV Qutencela seorang muslim

adalah kefasikan rlan membunuhnya adalah keh{uran). Ketika itu
dikemukakan sebagai sanggahan terhadap golongan Murji'ah, maka
zhahirnya cukup menjadi bantahan terhadap pandangan yang
ditakwilkan untuk menguatkan pendapat Khawarij yang mengafirkan
pelaku dosa besar. Di sini juga demikian, ketika maksudnya adalah
bantahan terhadap golongan Qadariyah yang mengingkari takdir yang
telah ditetapkan sebelumnya, maka itu cukup menolak apa yang
diduga tersirat dari zhatrimya untuk menguatkan pendapat Jabriyatr.

Pelaran vans dapat diambil:

Dalam hadits ini terkandung beberapa faedatr selain yang telah
dikemukakan, yaitu:

1. Al Qadhi Iyadh berkata, "Hadits ini adalah dalil bagi Ahlus
sururatr yang menyatakan bahwa surga tempat Adam dulu
dikeluarkan adalah surga aladi yang drjanjikan bagi orang-
orang bertakwa yang kelak mereka akan masuki." Ini berbeda
dengan pendapat golongan Mu'tazilah dan lainnya yang
menyatakan bahwa itu surga lainnya. Di antara mereka ada
yang menambatrkan dengan menyatakan, bahwa surga ifu
berada di bumi. Hal ini telatr dipaparkan di akhir pembatrasan

tentang kelembutan hati.

2. Hadits ini mengandung ungkapan umum dengan maksud yang

khusus. Ini tersirat dari redaksi,;sJ S e'l$lt peUah telah

memberilan ilmu segala sesuatu kepadamu.) Maksudnya,
Kitab-Nya yang diturunkan kepadanya dan segala sesuatu yang
terkait dengannya. Maksudnya, bukan keumumannya, karena
Khidhir pernah mengatakan kepada Musa, * , * ,i" ;,
'c-Ji'rJ;i r iur +i; lit loan sesungguhnya aku mempunyai

ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepadaku yang
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a
J.

4.

5.

engl<nu tidak mengetahuinya). Hal ini telah dipaparkan dalam

tafsir surah Al Kahfi.

Disyariatkan berargumen dalam perdebatan untuk

menunjukkan kebenaran, dan dibolehkan menjelekkan dan

menyindir di tengah penyampaian argumen agar dapat

memenangkan axgumennya.

Hadits ini menjelaskan pendebatan orang alim dengan orang

yang lebih tinggr darinya, dan pendebatan anak dengan bapak.

Hal itu boleh dilakukan jika bertujuan untuk menampakkan

kebenaran, atau untuk menambatr ilmu serta meniti hakikat

yang benar.

Hadits ini adalatr dalil bagi kalangan Atrlus Sunnah yang

menetapkan takdir dan penciptaan perbuatan hamba.

Seseorang dapat dimaafkan dalam beberapa kondisi dan tidak

dimaafkan dalam kondisi lainnya, seperti dalam kondisi marah,

bersedih dan yang lain, terutama orang yang memiliki tabiat

keras dan cepat marah. Karena saat itu Musa terdominasi oleh

pengingkaran dalam perdebatan itu, sehingga dia berbicara

kepada Adam, walaupun sebagai bapaknya, dengan menyebut

namanya tanpa embel-embel, dan mengatakan kepadanya hal-

hal yang tidak diungkapkan dalam kondisi selain itu. Namun

demikian, pada akhimya dia menerima setelah dikemukakan

da1il yang membantatr slubhatrya.

12. Tidak Ada yang Mampu Menghalangi Karunia yang

Diberikan Allah

L--l?i i;;t Jt;re;S i,Ss.f,J-;. ri+rt Ji,:i:,y
""c eG .y,1at'-rb i'rr; *'t * \,,* o\t'.;; c Ut
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v :;>t!r '&i"A &3 ;{"\t ,}* u\t i;; ,Js ,i#
a.'d?l) \'1 ,,>igL( ts. e.6, ;rr,' ,{ U-i 't ',:*', hr v1 ii1

.'r*ir * "'-;r tt &- :ij,f i;i
Jt'x. .,;''ij'i ,\i?l $fri"t:i i:'? 6?i ,d.; ,tt Juj

.)'F u*ru6t)Vx4i:6
6615. Dari Warrad maula Al Mughiratr bin Syu'bah, dia

berkata: Mu'awiyah pernatr menulis surat kepada Al Mughiratr (yang

isinya): "Tulislah surat kepadaku mengenai apa yang engkau dengar

Nabi SAW mengucapkannya setelatr shalat." Al Mughirah kemudian

mendiktekan kepadanya, dia berkata, "r{ku mendengar Nabi SAW

mengucapkan setelah shalat. 'Laa ilaaha illallaahu wahdah laa

syariika lah, allaahumma laa maani'a limaa a'thaita, walaa mu'thiya

limaa mana'ta, walaa yanfa'u dzal iaddi minkal jadd ltidak ada

sesembahan kecuali Allah semata, tiada selcutu bagi-Nya. Ya Allah,

tidak ada yang mampu menghalangi apa yang Engkau beri, dan tidak

ada yang mampu memberi apa yang Engkau halangi, dan tidak

bermanfaat kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemililcnya di sisi-

Mu)'."

Ibnu Juraij berkata, "Abdah mengabarkan kepadaku, bahwa

Warrad mengabarkan ini kepadanya. Kemudian ketika aku diutus

kepada Muawiyah, aku mendengarnya memerintatrkan orang-orang

mengunakan bacaan itu."

Keteranean Hadits:

(Bab tidak ada yang mampu menghalangi karunia yang

diberikan Allah). Kalimat ini disimpulkan dari makna hadits yang

dikemukakannya, dan ini merupakan penggalan dari hadits Muawiyah

yang diriwayatkan oleh Malik. Dengan ini, Imam Bukhari
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mengisyaratkan bahwa ini merupakan bagian dari hadits bab ini

seperti yang telah saya kemukakan di akhir pembahasan tentang sifat

shalat, dan bahwa Muawiyah mencari kepastikan kepada Al Mughirah

mengenai hal ini.

'*iit t3:r*ti lj (Dan tidak ada yang mampu memberi apa

yang Englcau halangi). Mis'ar menambahkan dalam riwayatnya dari

Abdul Malik bin Umar, dari Warrad ,'riLi 6}\ \j (Dan tidak ada

yang mampu menolak apa yang Englau tetapkan)' Hadits ini

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dengan sanad yarlg shahift darinya'

Di aktrir pembatrasan tentang sifat shalat telatr saya sebutkan jalur

lainnya, dan telah diriwayatkan juga kepada kami dalam kitab

Fawa'id Abi Sa'ad Al Kaniarufui.

g;'O-,.t,5,6i (Ibnu Juraii berlcata). Hadits ini diriwayatkan

secara maushul oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari jalur Ibnu

Juraij. Maksudnya, sebagai pernyataan bahwa Warrad mengabarkan

ini kepada Abdah, karena dalam riwayat pertama disebutkan secara

an'anah.

13.orangyangMemohonPerlindungankepadaAllahdari
Penyebab Kehancuran dan Ketetapan yang Buruk' Dan firman

Hun, ',{16? n Y, q:r\:il'$"Korokonlah,'Aku berlindung

kepadaTuhanyangmenguasaisubuh(fajar),darikejahatan
(makhluk yang) Dia ciptakan'." (Qs' Al Falaq [113]: 1-2)

pb i,urr:l;?,Jv *i iY'ht ,k dt f ';';:) ,ri f
.,ri;tri {*3,or:iit ;;3,,(ifilt )r''')*fit

6616. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAw, beliau bersabd4

,,Mohonlah perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan,
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penyebab kehancuran, takdir yang buruk dan cemoohan para musuh."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang memohon perlindungan kepada Allah dari
penyebab kehancuran dan ketetapan yang buruk). Penjelasarurya telah

dipaparkan di awal pembahasan tentang doa.

3)t J!'u,y,Ai\Vt ,y ,;w ig, (Dan firman Ailah,

"Katalranlah, 'Alil berlindung kepada Tuhan yang menguasai Subuh

[fajarJ, dari kejahatan [malchluk yangJ Dia ciptalwn'.').Dengan
menyebutkan ayat ini, Imam Bukhari mengisyaratkan sanggahan

terhadap orang yang menyatakan batrwa manusia menciptakan
perbuatannya sendiri. Sebab bila keburukan yang diperintahkan untuk
dimintakan perlindungan kepada Allah itu memang diciptakan oleh
pelakunya sendiri, tentu tidak ada gunanya permohonan pelindungan
kepada Allah darinya. Karena tidak tepat memohon perlindungan
kecuali kepada yang mampu menghilangkan apa yang dimohonkan
untuk dilindungi.

Hadits Abu Hurairatr yang dikemukakarutya di sini
menunjukkan bahwa Allah yang melakukan semua yang disebutkan

itu. Yang dimaksud dengan takdir yang buruk adalatr ketetapan yang

buruk sebagaimana yang telah dikemukakan dalam penjelasan hadits

ini di awal pembatrasan tentang doa

14. Altah Membatasi antara Manusia dan Hatinya

| :'-iJi- Fj;f'h, ;*U, otr 6 t;i :Jv lt *'*
'7'JjJt *l:',

6617. Dari Abdullatr (bin Umar), dia berkat4 'Nabi SAW
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sering bersumpah dengan kalimat, 'Sungguh, demi Dzat yang
m emb o I akb al iklmn hat i' ."

;y & ;t;\t .u Ut le ,ju qzhr ur, ; it ,f
iLt .'!r^i jfr;t'*t ,Ju.ifur 'jd ,+ u irb ib
; ot: ,:4 x;'fi o\,lb; :is &;tii ;'oit ,';L

.# eu;>u;W
6618. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, 'Nabi SAW pernah

bersabda kepada Ibnu Shayyad, 'Aku telah menyembunyilcanr sesuatu

untulonu'. Dia berkat4 'ad-dukhkh' (dukhaan: asap). Beliau bersabda,

'Hus. Engkau tidak alcan melampaui kemampuanmtt'. Umar berkata,

'Izinkan aku menebas lehemya'. Beliau berkata, 'Biarkan dia, jika itu
memang dia, maka engkau tidak mampu mengalahknn dirinya, dan
jika. itu bukan dirinya maka tidak ada kebaikan bagimu

membunuhnya'."

Keterangan Hadits:

Tamp aknya, Imam Bukhari mengisyaratkan penafsir *r'J"*-
dalam ayat (A1 Anfaal ayat 4 -ed) dengan membolak-balikkan hati
yang diisyaratkan oleh haditsnya. Demikian yang dikemukakan oleh

Ar-Raghib, dan dia berkata, "Maksudryn, Allah memasukkan ke

dalam hati manusia sesuatu yang dapat memalingkannya dari apa

yang dikehendakinya untuk suatu hilsnah. Ibnu Mardawaih

' Yang mana Nabi SAW telah menyembunyikan darinya ayat: "Hari ketika
langit membawa kabut yang nyata." (Qs. Ad-Dulfiaan [44]: 10). Ucapannya "ad-
dukhkh yang dimaksud adalah "ad-dukhaan" (kabut) namun ia tidak dapat
menyelesaikan ucapan itu seperti kebiasaan para dukun yang mendapat kalimat-
kalimat dari jin. Ucapan beliau "lrzss", asalnya adalah kalimat untuk mengusir dan
menjauhkan anjrng, kemudian digunakan untuk mencegah perkataan atau perbuatan
yang tidak layak, artinya adalah "diam'- penerj.
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i

meriwayatkan dengan sanad dha'if tentang penafsiran ayat ini dari

Ibnu Abbas secara marfu', ',{J 
l$t ,;. J'g, ,F *i y$r|;. [d

.giiir (Mal<sudnya, membatasi antara orang mulonin dan kelatfuran,

dan membatasi antara orang lmfir dan petunjuk).

Penjelasan hadits pertama pada bab ini akan dipaparkan pada

pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Sedangkan penjelasana

hadits kedua telah dikemukakan di akhir pembahasan tetang jenazah

dan akan dikemukakan lagr padapembahasan tentang fitnah.

'ri(i"'tt;: {lit* itu memang dia). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat mayoritas, dan begitu juga yang disebutkan

dalam redaksi, 'rJk-n-11 (Jika itu bukan dirinya). Sementara dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, '#'#-i\gif"

itu bukan dirinya).Initah redaksi yang dipilih oleh para ahli bahasa

Arab, bahkan sebagian mereka tidak membolehkan redaksi pertama.

Ibnu Baththal berkata, "Kesesuaian hadits Ibnu Umar dengan

judulnya, bahwa ayat itu sebagai nash yang menyatakan bahwa Allah
menciptakan kekufuran dan keimanan, dan Allah membatasi anlara

hati orang kafir dan keimanan yang diperintahkan-Nya, sehingga tidalt
dapat menggapainya bila tidak ditakdirkan untuk itu, bahkan

ditakdirkan yang sebaliknya, yaitu kekufuran. Demikian juga dengan

orang yang beriman. Ayat ini menunjukkan batrwa Allah menciptakan

semua perbuatan hamba, yang baik maupun yang buruk. Itulah makna

sabda beliau, ,;ljlit';fr, (Yang membolak-balil<kan hati), karena

maknanya adalah membalikkan hati hamba-Nya dari lebih

mengutamakan keimanan menjadi lebih mengutamakan kekufuran,

dan sebaliknya."

Dia berkata, "Setiap perbuatan Allah adalah adil terhadap yang

disesatkan-Nya dan dihinakan-Nya, karena Allah tidak menghalangi

mereka terhadap hak apa pun yang diwajibkan atas mereka.

Kesesuaian hadits kedua dengan judulnya, bahwa maksud sabda
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beliau, 
T :/d'$'& ol (Jika itu memang dirinya, maka engkau tidak

mampu menghadapinya), adalatr bila telah ditetapkan dalam ilmu
Allah bahwa dia akan keluar dan melalarkannya, maka engkau tidak

akan dapat membunuh orang yang dalam ilmu Allah bahwa dia akan

datang hingga melakukan apa yang dilakukannya. Sebab bila engkau

dapat membunuhnya, maka terjadi pertentangan dengan ilmu-Nya,

sedangkan Allah Maha Suci dari itu.

15. tii h, 6 6 lt tl*i-',j'$ *Kotol*rlah, 'Tidak akan menimpa

kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami'."
(Qs. At-Taubah [9]: 5f)

t:J J*at JAi{ ir 's t; yy ',;*',;p' :"ar^- Ju

.W,tqirjtri,s:^^;,i;c::r, i,'nt rli :st+

Mujatrid berkata, *Bi faatiniin artinya (tidak dapat)

menyesatkan, kecuali orang yang telah ditetapkan Allah bahwa dia

akan masuk neraka. Qaddara fa hadaa artinya menetapkan

penderitaan dan kebahagiaan, dan memberi petunjuk kepada binatang

ternak untuk merumput."

'J';., Ja qf i?iWhr €tuz;4LLt ;- i -*,- E
u ,*\, cn-ti.tii ot{ ,lw sicrt y *: *i,t ,)* !,
*L'k { ei'k- *.''u 6 .:h'fr.'4;)hr'^i;* ,i,^-

- il U.t'fi & ry rb #t'u LH,t ^t'su;
* if'Jidokyihr's

66t9. Dari Yatrya bin Ya'mar batrwa Aisyah RA mengabarkan



kepadanya bahwa dia pemah menanyakan kepada Rasulullah SAW

tentang tha'un (wabah penyakit), maka beliau pun bersabd4

"Dulunya, itu merupakan adzab yang ditimpalmn Allah kepada siapa

yang dilrehendaki-Nya, lalu Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi

orang-orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba berada di suatu

negeri yang sedang berjangkit tha'un, dengan tetap tinggal di
dalamnya, tidak keluar darinya sambil bersabar dan mengharapkan

pahalanya, serta menyadari bahwa dia tidak akan tertimpa suatu

musibah selain apa yang telah Allah takdirnya, .kecuali dia

memperoleh pahala seperti pahala orang yang mati syahid."

Keteranean lladits:

(Bab Katakanlah, "Tidak alan menimpa lcami melainkan apa

yang telah ditetapknn Allah bag, kami.") Demikian juga yang

dinyatakan oleh Ath-Thabari dalam tafsirnya. Ar-Raghib berkata,

"Allah mengungkapkan dengan kata u-;1$it (tutisan) untuk

mengungkapkan qadha yang telah ditetapkan, se,perti sabda beliau, If

* l, b"qq (Seandainya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah\.

Maksudnya, ymg telah ditakdirkan-Nya. Ini seperti firman-Nya dalam

surah A[ An'aam ayat 54, z-Lr'it * ,tb '&r',-! lfunonmu telah

menetaplran atas diri-Nya lasih sayang), dan firman-Nya dalam surah

At-Taubatr ayat 51, r--iihr +i; U'\lW-g $ lfraok akan menimpa

lcami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi knmi).

Maksudnya, yang telatr ditakdirkan dan ditetapkan-Nya."

Dia berkat4 "Allah mengungkapkan dengan kata t-ii dan tidak

menggunakan Jlb untuk menunjukkan batrwa yang menimpa kita

maka kita anggap sebagai nilanat, bukan bencana."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini ditegaskan ol,eh ayat berikutnyq

Allah berfirman dalam surah At-Taubatr ayat 52, if rj ot$;'# #
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c#ii, ,9;1sl1.(Katakanlah, "Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi

lrami, lrecuali salah satu dari dua lcebailcan.') Penafisrannya telah

dipaparkan, bahwa maksudnya adalah kemenangan dan mati syahid,

keduanya adalatr nikmat.

Ibnu Baththal berkata, "Ada yang mengatakan bahwa ayat ini

menunjukkan batrwa musibatr yang menimpa manusia adalah dari

perbuatan Allah yang dikhususkan bagi Allatr dan tidak diberikan

kepada para makhluk-Nya. Selain itu, Allah tidak memberi mereka

kemampuan untuk mengupayakan itu selain apa yang ditetapkan bagi

mereka dengan upaya serta kehendak mereka sendiri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang benar adalatr pengertian itu

bersifat umlun, dan bahwa apa yang mereka peroleh adalah dengan

upaya dan kehendak mereka sendiri. Itu merupakan ketetapan Allatt

dan kehendak-Nya sehingga itu semua terjadi.

;;*i-:r d';-Ufi?"t vs ;..y.'fu;',i.rr,\w s6 luuiania

berkata, "Bi faatiniin artinya [tidak dapat] menyesatkan, kecuali

orang yang telah ditetapkan Allah bahwa dia akan masuk neraka).

Hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh Abd bin Humaid dengan

maknanya dari jalur Israil, dari Manshur mengenai firman Allah

dalam surah Ash-shaffaat ayat 162-163, )t"; U \\q.wr* nAt 
U,

,>at $ekati-kati kamu tidak dapat menyesatlcan [seseorangJ

terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang

menyala), dia berkat4 "Tidak ada yang sesat kecuali yang Allatl

tetapkan kesesatan padanya. "

Selain itu, hadits ini diriwayatkan secara maushul dari jalur

Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid dengan lafazltnya-

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabari dai Tafsir lbnu Abbas,. dari

riwayat Ali bin Abi Thalhah, dariny4 dengan redaksi,, 'f p( 'oi-?tt

g.-z,at )b'fi *"*iU1l.&'Sr>l 6ouon tidak aknn sesat dan

Atat tidak akan menyesatknn siapa pun dari lulian keanali yang telah
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Afu tetapkan bahwa dia akan masuk neraka). Sementara itu

diriwayatkan dari jalur Humaid dengan redaksi, pf f ,;tii i3J cjl,
'p;;nr ,i4 fr lt * o.os c; tt'iti" t Ur* pernah bertanya

kepada Al Hasan, dia lcemudian berlmta, "Selali'kali lcamu tidak

dapat menyesatkan seseorang lcecuali orang yang dalam ilmu Allah

bahwa dia akan masukneraka.')

Diriwayatkan pula dari jalur Umar bin Abdil Aziz, tentang

penafsiran ayat ini, dia berkata, "sesungguhnya kalian dan tuhan-

tuhan yang kalian sembah tidak dapat menyesatkan seorang pun

kecuali yang telah Aku tetapkan bahwa dia akan masuk neraka."

t4;-rtiurli 6:r^i,.ttt:)r;tiJlt ,fi:,s*f 71i lgaadara fa

hadaa artinya menetapkan penderitaan dan kebahagiaan, dan

memberi petunjuk kepada binatang ternak untuk merumput). Hadits

ini diriwayatkan secara maushul oleh A1 Firyabi dari Warqa', dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujahid mengenai firman Allah dalam surah A1

A'laa ayat 3, G:ri$ t:n tilJ$ (Dan yang menentukan kadar [masing-

masingJ dan memberi petunjuk), dia berkata, "Maksudnya,

menentukan kesengsaraan dan kebahagiaan bagr manusia, dan

memberi petunjuk kepada binatang ternak untuk merumput."

Penafsiran Mujatrid ini berkenaan dengan maknany4 bukan

lafazbnya,seperti firman Allah dalam surah Thaahaa ayat 50, gil, t)
u;Iti"€'^ie iA F 4Zt guhan kami Dia-tah [TuhanJ yang telah

memberilran kepada tiapliap sesuatu bentuk keiadiannya, kemudian

memberinya petunjuk).

Ar-Raghib berkat4 '?etunjuk Allah bagi makhluk ada empat

Petunjuk yang umum untuk tiap-tiap sesuatu sesuai dengan

kemampuan masing-masing. Inilah yang diisyaratkan oleh

firman-Nya dalam suratr Thaahaa ayat 50, ir'-,F }*t rtjii'
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J.

a;,$"j'iit (Yang telah memberiknn kepada tiapliap sesuatu

bentuk l<ej adiannya, kemudian memberinya petunjuk).

Seruan melalui lisan para nabi. Lrilatr yang diisyaratkan oleh

firman-Nya dalam surah Al Anbiyaa' ayat 7, 't$ 
i.Ji,r4J

-i\oi:t-U- (Kami telah menjaditmn mereka itu sebagai

pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah

Kami).

Pehurjuk png dikhususkan bagi yang diberi petunjuk. Inilah
yang diisyaratkan oleh firman-Nya dalam surah At-Taghaabun

ayat lt, i-)i N-furb't Ui (Dan barangsiapa yang beriman

lrepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada

hatinya), dan firman-Nya dalam surah Mubammad ayat 17,
a ,. ,,-. -.. ,t,sLtjl liit-i tiijil ;y-lJtj (Dan orang-orang yang mendapat

petunjuk Allah menambah petunjuk kepada merela).

Hidayah (petunjuk) di akhirat untuk menuju surga krilah yang

diisyaratkan oleh firman-Nya dalam surah Al A'raaf ayat 43,

t,r Ur:,-i b( IiJ ,€#.& ti (Dan lami setrali-kati kami tidak

alrnn mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi lami
petunjuk).

Keempat petunjuk ini diatur se&ra berurutan. Yang tidak

memperoleh petunjuk pertama tidak akan mencapai petunjuk kedua,

yang tidak memperoleh petunjuk kedua tidak akan memperoleh

petunjuk ketig4 dan petunjuk keempat tidak akan diperoleh kecuali

oleh yang telah memperoleh petunjuk ketig4 dan yang ketiga tidak

akan dicapai kecuali oleh yang telatr memperoleh kedua petunjuk

sebelumnya. Kadang petunjuk pertama diperoleh tapi tidak

memperoleh yang kedua, dan yang kedua tercapai tapi tidak sampai

yang ketig4 sedangkan manusia tidak dapat memberi petunjuk orang

lain kecuali hanya berupa ajakan dan mengenalkan jalan. Inilatr yang

diisyaratkan oleh firman-Nya dalam surah Asy-Syuuraa ayx 52, '4tf1
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W ytt Jl.+*# (Don sesungguhnya kamu benar-benar memberi

petunjuk kepada jalan yang lurus). Kemudian tentang hidayah

lairmya, Allah mengisyaratkarulya dengan firman-Nya dalam suratr Al

Qashash ayat 56,'*?l ;ntf# I |!1y (Sesungguhnya kamu tidak akan

dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu lcasihi)."

Pada bab ini Imam Bukfiari menyebutkan hadits Aisyah

mengenai tha'un yang penjelasannya telah dipaparkan pada

pembahasan tentang pengobatan. Yang dimaksud di sini adalah, '^fi'fll-

Lj hr 'i; g l\r.UY(Dia menyadari bahwa dia tidak al<an tertinipa

musibah selain apa yang telah Allah takdirkan).

rc. Sttri*ig.rri iirr'ot'Y trr oriri bf $ q#.& ti"Kami

tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menuniukkan

kami." (Qs. Al A'raaf [7]: a3) "sekiranya AAah memberi petuniuk

kepadaku tentulah aku termasuk orwtgawtgyang bertalaata." (Qs.

Az-Zamzr [39]: 57)

c
C? r, /4.

r lJ--izi,Jl e cr
\J-

,1r'-^5;- S;:u q* ti c*'t:

*j rlLht .*Ut U|,JG q)G i.,,rSr *
'ro'-,.1r':.)-*- *: qtlt g, Jti

ri-'t-t u ir v!.iri

u}r tr ?ft\i *:t,{t 
^1t, 

frltri riy t# f*. rs o")t *)t)
6620. Dari Al Bara' bin Azib, dia berkata, "Dalam perang

Khandaq aku melihat Nabi SAW memindahkan tanah galian parit

bersama kami sambil bersenand*g,

'Demi Allah, jika butmn lcarena Allah, trami tidak mendapat

petunjuk, kami tidak berpuasa dan shalat, maka turunkanlah
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ketenangan kepada kami.

Mantapkanlah knki kami jilu lcami bertemu (musuh).

Sesungguhnya orang-orang musyrik berbuat aniaya kepada knmi.

Jilra merelra ingin berbuat jahat, knmi akan melawan'."

Keteransan lladits:

(Bab "Kami tidak akan mendapat petuniuk sekiranya Allah

tidak menunjuklcan lcami." "Sekiranya Allah memberi petunjuk

kepadalcu tentulah alat termasuk outgwrg yang bertaltwa.') Redaksi

yang disebutkan hanya sebagian dari masing-masing ayat ini.

Petunjuk yang disebutkan pertama kali adalah petunjuk keernpat yang

disebutkan oleh Ar-Raghib, sedangkan yang disebutkan kedua ini

adalatr yang ketiganya.

Pada bab ini Imam Bukfiari menyebutkan hadits Al Bara', inri

6-i--1ir g lrr 1l (Demi Allah, jika buknn karena Allah, lami tidak

mendapat petunjuk). Penjelasan tentang ini telah dikemukakan pada

"perang Khandaq".

t:i-b \ & \j (Kami tidak berpuasa dan shalat'). Demikian

redaksi yang disebutkan di sini, sedangkan yang disebutkan di sana

berasal dari jalur Syu'batr, dari Abu Ishaq, ti-rZS lj (kamt tidak

bersedekah) sebagai ganti, t* \j (trami tidak berpwsa). Dengan

demikian pola katanya menjadi serasi, dan itulah yang akurat.

Penutup:

Pembatrasan tentang takdir ini memuat 29 hadits marfu'. 3

hadits mu'allaq dan sisanya maushul. Yang mengalami pengulangan

sebanyak 22 hadits, sedangkan yang tidak sebanyak 7 hadits. Imam

Muslim juga menukilnya selain hadits Abu Sa'id, '#? 6'.ilt*i rl
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(Tidaklah seorang khatifah diangkat menjadi khalifah) dan hadits, )

iijiir 
'al*t (Sungguh, demi Dzat yang membolak-batikkan hati).

Pada pembahasan ini juga disebutkan 5 atsar dari para sahabat dan

tabiin.
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v-r;:t9'*,
;Arr;q(i1q
./ ./

83. KITAB STJMPAH DAI\ NADZAR

Kata aimaan adalah bentuk jarnak dari yamiin, yang asal

maknanya secara batrasa adatah tangan, kemudian digunakan sebagai

sebutan sumpah, karena ketika mereka bersumpatr masing-rnasing

pihak menjabat tangan kanan pihak lain. Ada juga yang berpendapat,

batrwa disebut demikian karena di antara fungsi tangan kanan adalah

menjaga sesuatu, maka sumpah disebut yamiin untuk menjaga hal

yang disumpatrkan. Hal yang disumpahkan disebut yamiin karena

peran serta tangan kanan.

Menurut terminologi syariat, sumpah adalah penegasan

terhadap sesuatu dengan menyebut nama atau sifat Allah. Inilah

definisi yang peling ringkas.

Sedangkan nudzuur adalah bentuk jamak dari nadzr (nadzar),

yang berasal dari kata indzaar (peringatan) yang bermakna menakut-

nakuti. Menurut Ar-Raghib adalah, mewajibkan sesuatu yang tidak

wajib karena terjadinya sesuatu.
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1. Firman Allah,

'^i,rK l,r;li 'frtb 7f +,1'rA3l5.*-i G *urlrr fi;rg l1

;;;'t(|$3:,-{ }f F}p( o'r,*J,yl 6 g3i',y 6u y}:,'?ti"t

,fut: ,:ii, ri1'nl;.r;jiirtx U; ,{: iX iW V I ,# ,*:)
.<oif:ts'€- f,q Eht'nrui,.ts ;Sl i

Firman Allah, *Allah tidak menghulatm kamu disebablmn

sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi
Dia menghulanm knmu disebabkan sumpah-sumpah yang disengaja,

malra lrafarat (denda melanggar sumpah) itu, ialah memberi makan

sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan
kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau
memerdekakan seorang budak. Barangsiapa tidak sanggup
melalcukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama tiga hari.
Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu

bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikian
Allah meneranglmn kepadamu hulatm-huhtm-Nya agar kamu

bersyuhtr (kepada-Nya)." (Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

a. e, i- . . .r. n .,2.,i to. 
?nt *a, k6LirUe V(*-f ,l 4;l'-f *

(* 6? U?; w ,*'rLi,t ,Jvj ,;;jri;w ht lii
' o , c , , on,.#- f *-tsi"p'; r1r$',riVW

6621. Dari Aisyatr, bahwa Abu Bakar RA tidak n"**
melanggar sumpah hingga Allah menurunkan (ketentuan) tebusan

sumpah, dan dia berkata, "rqku tidak pernah menyatakan suatu

sumpah kemudian ketika aku melihat yang lain lebih baik darinya

kecuali aku melakukan yang lebih baik itu dan menebus sumpahku."
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'* G" ,*., *?" *'eti$ ,i6;:;:" U ,#'Sr * c*
;+i-!* * Wj o\oly ,irc,ti )* o',ip i ,*:Sr

;j- JL'-;*-syyril;',*f'!u, p uw,ri'tty1 ,r41
' oo. z!

. -* -* e$ ytt'0;*-'*'.,K W tt t;* UG

6622.Abdurrahman bin Sarnurah menceritakan kepada kami,

dia berkata,'Nabi SAW berkata, 'Wahai Abdurrahman bin Samurah,

janganlah englmu meminta jabatan, karena sesungguhnya bila engkau

diberi jabatan knrena memintanya, maka engkau akan ditundukkan

lrepadanya. Tetapi bila engkau diberi jabatan tanpa memintanya,

rnalra englmu akan mendapat pertolongan. Dan bila engkau telah

menyatalran suatu sumpah, lalu engkau melihat yang lain adalah lebih

baik darinya, makn tebuslah sumpahmu dan lcerjakanlah yang lebih

baik itu'."

',y #t ,r P) *ah, * 1t'c-J :Jv *j'* ,i;';. sl *
'$t;l J qe 6:,;€1;jl ;uri,;rui',lk*i ;;a\i
ujilt"i ;ri p>\r.'Gj'; c* rf i' iu Y q'i ,ii .rl,
t5 ,6 !:rqi ltr,-t*i:. Jri'sf- W t:iU A' .qL 6k
,t tfu ; rt ;-,1';ti',i;|^j^x *3 rlL ht ;* et
tir c :Jtri ititi ,;:k,i5 *:, itL\t 'u Ct JtG f;*')t)

i;; ,'u.'r--;iv -ilr it; o1- lti ,jl: ;ik h' .1, ;ik
\f .t r $rt iir, ,6 * o'-6 oLW t:p r;,p 6rG

,./, oo.'-. rro, tl ,lr, ozl.#-,f o.P ) )? t'^ q'.l.lt t>tl
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6623. Dari Abu Burdah, dari ayahnya, dia berkata, "Aku
pernah menemui Nabi SAW bersama sejumlah orang dari kalangan

Asy'ari. Saat itu aku meminta kepada beliau agar dibawa (diangkut),

maka beliau bersabda, 'Demi Attah aku tidak aknn mengangkut

lrnlian, dan alru tidak mempunyai sesuatu untuk menganglant kalian'.
Kami kemudian tinggal selama yang dikehendaki Allah. Selanjutnya

dibawakan (kepada Rasulullah SAIV) tiga kawanan untar yang

gemuk-gemuk, maka beliau pun mengangkut kami dengan unta

tersebut. Kami kemudian bertolak, lalu kami berkata 
-a[xu 

sebagian

kami berkata-,'Demi Allah, kita tidak akan diberkatri. Kita telah

menemui Nabi SAW meminta agar kita diangkut, lalu beliau

bersumpah untuk tidak mengangkut kita, tapi kemudian beliau

mengangkut kita. Mari kita kembali kepada Nabi SAW 'dan

mengingatkan beliau'. Maka kami pun menemui beliau, lalu beliau

bersabda, 'Alat tidak menganglcttt lcalian, akan tetapi Allah-lah yang

menganglatt kalian. Dan sesungguhnya ala4 demi Allah 
-insya

Allah- alu tidak bersumpah tentang sesuatu lalu aku melihat yang

lain lebih baik darinya, kecuali aku melal<sanakan yang lebih baik itu

dan menebus sumpahlcu 
-atat 

melalailran yamg lebih baik itu dan

menebus sumpahku-'."

**\t ,k ,1, *i;:)'it $:L G u-^ :Ju ^3
.yqr ti tt'*(;t o')>\i';X

6624. Dari Hammam bin Munabbih, dia berkata, "[ni yang

diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairatr dari Nabi SAW, beliau

bersabda, 'Kita adalah umat terakhir namun yang pertama pada Hari
Kiamat'."

I Dzaud adalah kawanan unta antara dua sanpai sembilan ekor. Ada juga yang
mengatakan antara tiga hingga sepuluh ekor.

c .6 z c .

il lb ift 
. 

t. 
u

,Jv/&3
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d ry.ili U ti,'lr, ,'$: t'h' & y' r'-, rv,

.t'\, ,rr"t C f1k 'rli'of r, 1' 
'* ds I *l

,* *r ; ,;-": *\t' ;* yt J';:ri$ 'Jt3i;-;'g) *
.i rlstt 4 . A,Cy'&t * rX *i

6625. Dan Rasulullatl SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh

seseorang dari lalian terus menerus menjalankan sumpahnya

terhadap keluarganya, adalah lebih berdosa di sisi Allah daripada

memberilran tebusannya yang telah diwajibkan Allah kepadanya."

6626. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda,'Barangsiapa terus menerus menjalankan sumpahnya

lr.epada keluarganya, maka dosanya lebih besar. Karena itu, dia

hendalotya berbuat baik'. Maksudnya membayar tebusan."

Keterangan Hadits:

(Altah berfirman). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam

semua naskah, yakni tanpa "bab", dan kata ini diperkirakan

keberadaannya. Oleh karena itu, sebagian orang, termasuk A[ Ismaili,

menc antumk an lafazh b ab tersebut.

a-,-1i . $._;Jl-i €. urfu $Vrl-l (Attah tidak menghutrum

kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud [untuk

bersumpahJ). Dalam salah satu naskah disebutkan, i,i:$ZS 4'y) Ale
hingga firman-Nya- kalian bersyular [kepada-NyaJ) sebagai ganti

lafazh a-r-li. Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan ayatrya

secara lengkap. Yang pertama lebih tepat, karena yang disebutkan

dalam ayat di sini hinggq iLiiii 'iLk u-,t_(Disebabpan sumpah-
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sumpah ydng disengaia). Sedangkan sisa ayatrrya dicantumkan

sebagai judul di awal pembahasan tentang tebusan sumpah, yang

mana Imam BukJrari menyebutkan bab "firman Allah, 'Maka

kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan

sepuluh orang miskin'." Memang ada kemungkinan terlebih dahulu

mengemukakan ayat ini secara keseluruhan, kemudian mengemukan

sebagiannya sesuai dengan kebutuhannya

f-r(Yang tidak dimaksud. [untuk bersumpafl). Ar-Raghib

berkata, "Asal makna i-.itr adalah perkataan yang tidak disengaja,

sedang yang dimaksud dalam sumpah adalah sesuatu yang tidak

dimaksud, sehingga dihukumi sebagai perkataan yang tidak

disengaja." Pembahasan tentang masalatr ini telatr dipaparkan dalam

tafsir suratr A1 Maa'idah.

'irJb (Yang disengaia) dibaca dengan tasydidpadahuruf qaf

dan juga tanpa tasydid.. Asalnya adalah '.,-iijt, yaitu menggabungkan

ujung-ujung sesuatu. Kata ini digunakan untuk benda, lalu digunakan

untuk mengungkapkan secara maknawi (abstrak), seperti akad jual

beli dan akad perjanjian.

Atha' berkata, "Makna firrnan-Nya, 
'irLliSi 'iJ-lb (sumpah-

sumpah yang disengaja) adalatr, sumpah yang kalian tegaskan'"

Padabab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, ,!-liaJt 3.UJ'01ls"tungguhnya Abu Bakar Ash-

shiddiq). Dalam riwayat Abdullah bin Numair yang berasal dari

Hisyam dengan sanad-nyadisebutkan dengan redaksi, f *J ,*
oLi'^fi ,Olilt (Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq,.bahwa dia). Hadits ini

diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Ini mengindikasikan batrwa hadits ini

berasal dari riwayat Aisyah, dari ayatrnya. Dalam tafsir surah Atr

Maa'idah telah disebutkan orang-orang yang meriwayatkannya secara

marfu'.
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At-Tirmidzi dalam kitab Al llal Al Mufrad berkata, *r{ku

pernah menanyakan hal ini kepada Muhammad -yakni Imam

Bukhari-, maka dia pun berkata, 'Ini salah, yang benar adalah, 'i ,tg
2., ,,

J^l .

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Suffan dan Waki' dari

Hisyam bin Urwah.

,#tarttE itt li;l ;rA ,# eir;;-t"i (riar* pernah

melanggar sumpah hingga Allah menurunkan [ketentuanJ tebusan

sumpah\. Ada yang mengatakan, bahwa perkataan Abu Bakar itu
terjadi ketika dia bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkatr kepada

Misthatr, lalu turunlatr ayat22dari suratr An-Nuur, )ZJ il Sli
e;!"1t2'j(i2 lOan ianganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan

dan kelapangan di antara kamu bersumpah), maka Abu Bakar pun

kembali memberi nafkatr kepada Misthah. Hal ini telah dipaparkan

dalam penjelasan haditsul i/ki @eitabohong yang dituduhkan kepada

Aisyah) dalam tafsir surah An-Nuur.

Saya belum menemukan sanad nukilan itu, kemudian saya

menemukan dalam Tafsir Ats-Tsa'labi, dari Ibnu Juraij, dia berkata:

,i *F. * tb ;#- ^t'ol'-,u;t olut ft o] e u1 6'c'i
*Uli (Diceritakan kepadalat, bahwa ayat ini diturunlcan berkenaan

dengan Abu Baknr Ash-Shiddiq ketil(n dia bersumpah, tidak lagi
memberi naflrah kepada Misthah karena keterlibatannya dalam berita

dusta tersebut).

Ut-ki P '$ dl 4\l (Kecuatt alat melalatkan vang lebih

baik dan menebus sumpahht). Waki' menyamai redaksi ini dalam

riwayafirya. Ibnu Numair menyebutkan dalam riwayatnya dengan

redaksi, 
"4tt 

rF7-- rf 'o:-S $l(Kecuali alcu menebus sumpahlat dan

melalatlrnn). hi sama dengan lafazh yang diriwayatkan Sufyan.

Pembahasan tentang ini akan dikemukakan dalam bab "Menebus
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Sumpah sebelum Melanggar" pada pembahasan tentang tebusan

sumpah.

Kedua, iir;ri JiLi'.t,{P'',;,f ;t'.t-p rj- (wahai

Abd.unahman bin Samurah, ianganlah engkau meminta iabatan).

Maksudnya, kekuasaan. Penjelasannya akan dipaparkan pada

pembahasan tentang hukum.

f- Jb'c.rit ri$ lOan bila engkau telah menyatakan suatu

sumpah). Penjelasan tentang masalah ini akan dipaparkan pada bab

'Menebus Sumpatr sebelum Melanggar".

Ketiga,iS*. ej C (Oart Abu Burdah). Dia adatatr Ibnu Abi

Musa At Asy',ari. Penjelasannya akan dipaparkan pada "bab menebus

sumpah sebelum melanggar".

Keempat, ii; i,Sri ;,r't *ir' *p 4, f i;;'i .*.tiY r; t'ta

64b{ hr2 ,'s.ut * }r' ,* it l'.,'t JE3 .{,qt ii- t;ryUt 027-t\ 1t"i

yang diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Nabi sAW,

beliau bersabda,'Kita adalah umat terakhir namun yang pertama

pada Hari Kiamat'. Dan Rasulullah SAW bersabda, 'Demi AUah,

sungguh seseorang dari ftalian terus menerus'.") Demikian redaksi

yang disebutkan dalam riwayat Al Kasymihgru,;edangkan yang lain

mencantumkan dengan redaksi, 'l;t ';jO?nt ,t* lt J?i'Jtii (Latu

Rasulullah SAW bersabda). Redaksi yang pertama dalam hal ini lebih

tepat. Redaksi y,qit el-t;Ji.lUt t47lifi lXita adalah umat terakhir

namun yang pertama pada Hari Kiamat) adalah penggalan dari hadits

yang telatr dikemukakan secara lengkap di permulaan pembatrasan

tentang hari Jum'at nirmun dari jalur lainnya, dari Abu Hurairah.

Imam Bukhari mengulangi penyebutan bagran ini pada

sebagian hadits yang diriwayatkannya dari lembaran Hammam dari

riwayat Ma,mar darinya, karena hadits, b't;li'r-;j adalah hadits

pertama di dalam naskah itu, sementara Hammam meriwayatkannya



secara maushul dengan sisa hadits-haditsnya dengan redaksi, J'Plr'J'61

Ft *VXtt ,* lt (Dan Rasulullah SAW bersabda).Dalarr hal ini,

Imam Bukfiad dan Muslim menempuh dua cara, salah satunya adalah

ini, dan yang kedua, setelahperkataan Hammam, i';;'i .r.6|v t t.t^

Fj *V kt * Ut ,y tt"i yang diceritakan kepada kami oleh Abu

Hurairah dari Nabi SAW) disebutkan redaksi, lg: ,* 4:6iiV'Fn
'l '"t*E h' & l' 

'J:ht @a" dia menyebutkan sejumlah hadits, di

antaranya: Dan Rasulullah SAW bersabda). Selanjutnya dia

menyebutkan seperti itu dalam semua hadits yang diriwayatkannya

dari naskah tersebut, dan itu adalah metode yang jelas. Sementara

Imam Bukhari tidak mutlak melakukan itu, karena dari naskah ini dia
juga meriwayatkan beberapa hadits di dalam pembahasan tentang

bersuci, jual-beli, nafl<ah, kesaksian, perdamaian, kisah Musa, tafsir,

penciptaan Adam, minta izin, jihad, pengobatan, pakaian dan

sebagainya tanpa menyertakan lafazh, tt3liigt ;47t\i,,i', kecuali pad.a

sebagiannya saja. Tampaknya, dia bermaksud menjelaskan bolehnya

kedua cara itu. Atau kemungkinan juga itu dari gurunya Imam

Bukhari.

Ibnu Baththal berkata, "Kemungkinan Abu Hurairah
mendengar itu dari Nabi SAW dalam satu termin, lalu dia

menceritakan semuanya sebagaimana yang dia dengar. Kemungkinan
juga periwayat yang melakukannya, karena dia mendengar dari Abu
Hurairah sejumlah hadits yang pada permulaannya menyebutkan

lafazh ini secara berurutan sesuai yang dia dengar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini sudah dibantah oleh keterangan

yang telah dikemukakan di akhir pembahasan tentang wudhu, di awal

pembatrasan tentang hari Jum'at dan sebagainya.

fo.-g irt'nrj (Demi Allah, sungguh seseorang dari lcalian terus

menerus). Huruf lam di sini disebutkan dengan harakatfathah,karena
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berfungsi sebagai lam penegas sumpah. L-li b.rrrul dari kata il-j| ilr,

artinya terus-menerus pada suatu perkara walaupun sudah jelas

kekeliruannya. Secara bahasa, makna L#t adalah terus menerus pada

sesuatu sec:ra mutlak. Kata ini dibentuk berdasarkan pola, - l+i

lji a""San kasrah pada jiim untuk bentuk madhi dan dengan fathah

untuk bentuk mudhari ', dan boleh juga sebaliknya.

g^1 ,*,*iri'Gi (seseorang dari kalian terus menerus

menjalankan sumpahnya terhadap keluarganya). Kalimat {,'i d.
(terhadap keluarganya) tidak disebutkan dalam riwayat Muhammad

bin Humaid Al Ma'mari dari Ma'mar yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah.

4b ittr *-*y jt Ak '#"bt s; (Daripada memberikan

tebusannya yang telah diwajibknn Allah atasnya). Dalam riwayat

Imam Ahmad dari Aburrazzaqdisebutkan dengan redaksi, ,J!.bf U
ht Ct-" g1t ii:)k (Daripada memberikan tebusannya yang telah

diwajibkan Allah).

An-Nawawi berkata, "Makna hadits ini adalah, barangsiapa

menyatakan suatu sumpah yang terkait dengan keluarganya sehingga

membahayakan mereka karena dia tidak mau melanggar sumpahnya,

maka'hendaknya melanggar sumpahnya itu dan menebus sumpahnya.

Jika dia mengatakan, 'Aku tidak mau melanggar sumpah, bahkan aku

berusaha menghindarkan diri dari melanggar sumpah karena takut

dosa', berarti dia keliru, karena jika dia terus menerus menjalankan

sumpahnya dan tidak melanggarnya, maka akan menimbulkan

madharat terhadap keluarganya. Dengan demikian dosanya lebih besar

daripada melanggar sumpahnya itu. Karena itu, dia harus bisa

menempatkan itu pada porsi yang tepat jika melanggar sumpahnya itu

tidak menimbulkan kemaksiatan. Sedangkan sabda beliau, pi geUltt

berdosa) bertujuan menjawab ambisi orang yang bersumpah itu atau
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dugaannya, karena dia mengira bahwa melanggar sumpahnya itu
mendatangkan dosa, padatral itu tidak berdosa. Maka dikatakan
kepadanya bahwa dosa terus menerus mempertahankan pelaksanaan

sumpah menimbulkan mudharat lebih banyak daripada dosa

melanggar sumpah."

Al Baidhawi berkata, "Maksudnya, bila seseorang bersumpah

tentang sesuatu yang terkait dengan keluarganya dan dia tems

menerus mempertahankan sumpahnya, maka hal itu akan

memasukkannya ke dalam perbuatan dosa dan dosanya itu lebih besar

daripada melanggar sumpah tersebut. Karena dia menjadikan nama

Allah dalam sumpahnya itu sebagai penghaiang untuk berbuat

kebaikan, dan itu dilarang. Sabda beliau, ';'t lteUin berdosa) adaiah

ism tafdhil, yang asalnya adalah sebutan untuk sikap yang membandei

dalam perbuatan dosa, lalu digunakan sebagai sebutan bagi yang

mempertahankan sikap yang mendatangkan dosa (yakni sikap
bertahan walaupun salah). Ada juga yang mengatakan, bahwa

maknanya adalah merasa berdosa bila melanggar sumpah karena takut
berdosa sehingga dia merasa perlu untuk mempertahankan

sumpalurya. Jadi, sikap membandelnya itu adalah dosa."

Ath-Thaibi berkata, "Bentuk '*:lt tidak jauh dari makna

asalnya, seperti kalimat, t&Jr'c?iiiialr (musim panas lebih panas

daripada musim dingtn). Jadi, maknanya adalah dosa dalam
mempertahankan sumpahnya itu lebih dominan daripada pahaia

memberikan tebusannya. Faedah penyebutan .1ef 6etuarga) dalarn hal

ini adalah sebagai contoh tentang mempertahankan sumpah yang

menimbulkan mudharat terhadap keluarga, sehingga bila dilakukan
terhadap yang selain keluarga bisa menimbulkan dosa yang lebih
besar lagi."

Al Qadhi lyadh, "Hadits ini menunjukkan bahwa menebus

sumpah adalah wajib. Makna ng)i 
adalah meninggalkan tebusan

sumpah (Vakni tidak mau menebus sumpah sehingga tetap
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menjalankan sumpah yang menimbulkan madharat itu)."

Pendapat yang benar adalah enggan melanggar sumpah, karena

dengan demikian dia akan tetap menjalankan hukum sumpah, dan

karenanya terus menimbulkan mudharat terhadap yang

disumpahkarurya.

Dalam jalur periwayatan lainnya disebutkan, "n1t '"'t ;
(Barangsiapa tgrus menerus menjalankan sumpahnya). Kata ini

dibentuk mengikuti pola Jiri,;Jt Kata ini berasal dari akar kata iujrilr.
Ibnu A1 Atsir mengatakan, bahwa suatu riwayat disebutkan dengan

laf azh'#\, yaitu Qurai sy.

i73jt ,4- "#.,u-1! 'nwt -# (Mot* dosanva lebih besar.

Karena itu, dia hendalotya berbuat baik. Yalcni membayar tebusan).

Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al

Kasymihani. Huruf tam iru adalah lam amr (perintah) dengan bentuk

perintah orang ketiga dari !r atau irlti. Yang dimaksud dengan u-;1-

adalah penafsiran ]jt, perkiraannya adalah, 7' g;#r'llp,(hendahya

meninggalkan sikap bertahan itu berbuat barD. Kemudian

menafsirkan 
nFj,t 

tp"ruuatan baik) dengan kafarat (menebus sumpah).

Maksudnya, meninggalkan sikap mempertatrankan sumpahnya itu dan

menebus sumpah yang dilanggamya.

Makna +i ,l (terhadap keluarganya) adalah sebagaimana

yang dikemukakan dari jalur sebelumnya. Gambarannya seperti orang

yang bersumpah untuk menimbulkan mudharat terhadap keluarganya

dengan maksud menimbulkan mudharat terhadap mereka untuk

nantinya menebus sumpahnya. Jadi, seolah-olah dikatakan kepadanya,

tinggalkanlah sikap mempertahankan sumpah itu, dan langgarlah

sumpah itu, serta berbuat baiklah terhadap keluarga dengan menebus

sumpah itu. Jika engkau terus menerus menimbulkan madharat

terhadap mereka, maka dosanya lebih besar daripada engkau
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melanggar sumpahmu ifu.

Dalam riwayat An-Nasafi dan Al Ashili disebutkan dengan
redaksi, itutisjr ,#',-A (Tidak sebanding d,engan pafarat). Maknanya,

kafarat (tebusan sumpah) tersebut tidak mencukupi itu. Ini adalah
kebalikan dari maksudnya, sedangkan riwayat yang pertama lebih
jelas. Ada juga yang memaknainya, bahwa yang diutamakan dalam
redaksinya tidak disebutkan. Artinya, mempertahankan sumpahnya itu
lebih besar dosanya daripada melanggarnya. Maksudnya, dosa

tersebut tidak tertutupi oleh kafarat.

Ibnu Al Atsir dalam kitab An-Nihayah berkata, "Di dalam
riwayat ini juga disebutkan,g!3r b lt'+'i d, 'r!ti ?r€i;('q1g",r rir

(Apabila seseorang di antara kalian mempertahankan sumpahnya itu,
maka itu lebih berdosa baginya di sisi Allah daripada membayar
kafarat). Maksudnya, barangsiapa bersumpah tentang sesuatu lalu
melihat yang lainnya lebih baik dari itu, tapi ia tetap mempertahankan
sumpahnya dan tidak mau melanggarnya dengan menebusnya, maka
itu lebih berdosa bagrnya. Ada juga .yang mengatakan, bahwa
maknanya: Ia menganggap benar dalam sumpahnya itu sehingga dia
mempertahankarurya dan tidak mau menebusnya." Semua ini diambii
dari perkataan Al Khaththabi. Di dalam riwayat ash-shahih dibatasi
dengan kata "keluarga", karena itutah An-Nawawi mengatakan
sebagaimana yang tadi telah dipaparkan pada keterangan jalur
pertama, yang juga diambil dari perkataan Iyadh.

Al Qurthubi dalam kitab Mukhtashar Bukhari mengatakan,
bahwa dalam sebagian kitab induk dicantumkan dengan lafazh oJi
Oukan ,+) Namun itu tidak dianggap, karena dalam riwatnya

asalnya yang dapat dijadikan sebagai pegangan disebutkan dengan
kata q:, dan itu ditandai oleh Al Ashili. Kemudian dari itu kami juga

menemukannya dengan hurufya'(r-+), dan ini lebih mendekati lagi.

Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan dengan redaksi, 'r# r#-

FATHUL BAARI - L49



'at-jfjt 
Uakni bukan tebusan sumpah). Menurut saya, ini menjadi

':,.
serupa jika g,--.1 ini sebagai pengecualian yang bermakna 11 ftecuali).

Artinya, bila dia terus menerus mempertahankan sumpahnya, kecuali

dia menebusnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan lebih baik lagi seandainya

didukung oleh riwayatnya, hanya saja dalam semua naskahnya

dicantumkan dengan mendahulukankata,;i aaripa0a, of. Al Ismaili

meriwayatkannya dari jalur Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari, dari Yahya

bin Shalih dengan membuang redaksi yang terakhir di akhir haditsnya,

*i$i * (Uot" itu lebih besar dosanya).

Ibnu Hazm berkata, "Tidak boleh mengartikannya sebagai

sumpah palsu, karena orang yang bersumpah ini tidak disebut

mempertahankan sumpah yang mendatangkan mudharat terhadap

keluarganya. Gambarannya, pada mulanya dia bersumpah untuk

bersikap baik terhadap keluarganya dan tidak menimbulkan madharat

terhadap mereka, kemudian dia hendak melanggar'sumpahnya itu

sehingga menimbulkan madharat terhadap mereka dan tidak bersikap

baik terhadap mereka. Untuk itu, dia menebus sumpahnya, dan orang

ini adalah orang yang terus menerus bersikap madharat terhadap

keluarganya sehingga dia berdosa.

Makna sabda beliau, itr-t<Srs-,t I (tidak sebanding dengan

kafarat) adalah kafarat itu tidak menghapus dosa sikap buruk yang

bersumpah kepada keluarganya walaupun kafarat itu wajib atasnya."

Ibnu A1 Jauzi berkata, .,Sabda beliau, irt-jtrJr ,-lt'9; (tidak

sebanding dengan kafarat) seakan-akan mengisyaratkan bahwa

dosanya adalah karena sengaja tidak menebus sumpahnya, sehingga

kalaupun dia menebus sumpahnya, maka penebusan sumpah itu tidak

menghapus maksud buruk tersebut. Sebagian orang

mencantumkannya dengan harakatfathah pada huruf nun, yalai oji6-

yang berm al<rra'!',-ji- (meninggalkan). Maksudnya, penebusan sumpah
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itu tidak layak ditinggalkan."

Ibnu At-Tin berkata, "Sabda beliau, i13l ,#',# (tidak

sebanding dengan kafarat), maksudnya adalah dengan kesengajaan

berbohong saat bersumpah. Ini didasarkan pada riwayat Abu Dzar."

Sementara dalam riwayat Abu Al Hasan Al Qabisi disebutkan,
-otul{& rf-A (Tidak memal<sudlmn kafarat [menebus sumpahnyaJ).

Dia berkat4 "Ini sesuai dengan penalorilan Al Khaththabi, yakni terus

menerus melanjutkan keperluannya dan enggan menebus sumpahnya

karena sikapnya itu dianggap baik."

Hadits ini menunjukkan bahwa melanggar sumpah tersebut

lebih utama daripada melanjutkannya, karena dengan melanggarnya

terdapat kemaslahatan. Namun ini juga berbeda-beda sesuai dengan isi
sumpahnya. Jika seseorang bersumpah untuk melakukan hal yang
wajib atau meninggalkan hal yang haram, maka sumpalrnya harus

dipatuhi, dan melanjutkannya adalah wajib, karena melanggarnya
adalah kemaksiatan, demikian juga sebaliknya. Jika dia bersumpah
untuk melakukan perbuatan sunah, maka semestinya sumpahnya
dipatuhi, dan melanjutkannya adalatr sunah, serta melanggarnya
adalah malorrh. Jika dia bersumpatr untuk meninggalkan yang sunah,

maka kebalikan dari itu. Bila dia bersumpah untuk melakukan hal
yang mubah, maka semestinya melakukan hal yang lebih positif, baik
ifu melanjutkannya atau pun meninggalkannya, misalnya bersumpah
untuk tidak memakan sesuatu yang baik dan tidak mengenakan
pakaian yang lembut. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat

menurut ulama Syaf i. Menurut Ibnu Ash-Shabbagh, yang kemudian
dibenarkan oleh ulama muta'alftkhir, bahwa itu berbeda-beda sesuai

dengan perbedaan kondisi.

Dari makna hadits ini disimpulkan, bahwa penyebutan

"keluarga" merupakan pengungkapan yang biasa terjadi, jika tidak,
maka mencakup juga selain keluarga jika alasannya serupa.

Jika hal ini disepakati dan makna hadits ini telah diketahui, maka
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memberlakukannya disesuaikan dengan kondisi orang yang

bersumpah, yaitu bila dia tidak memaksudkannya sebagai sumpah,

atau tidak memaksudkan sumpahnya, atau memaksudkannya namun

lupa dan sebagainya, seperti yang telah disinggung di atas mengenai

sumpah yang tidak disengaja (tidak dimaksud), maka bila dilanggar

tidak ada kafarat atasnya dan dia tidak berdosa. Tapi jika dia memang

memaksudkaflr.ya, kemudian dia memandang bahwa temyata yang

disumpahkannya itu (yakni sumpah meninggalkan sesuatu) adalah

lebih baik dilaksanakan daripada mempertahankan sumpahnya, maka

dia sebaiknya melanggar sumpahnya itu dan wajib membayar kafarat.

Namun bila dia menganggap bahwa kafarat itu tidak menghapus dosa

melanggar sumpah, maka itu adalah anggapan yang tidak bisa

diterima.

Hal itu karena kita menganggap bahwa melanggar sumpah

lebih bbsar dosanya daripada mempertahankan sumpah untuk

meninggalkan perbuatan yang baik, sebagaimana yafig telah

dipaparkan tadi. Ayat tersebut terkait dengan yang sebelumnya karena

mengandung maksud hadits ini, sebab di dalamnya disebutkan, '!-9

r:i; tti n<t.t*,S.'z:r'rlfu rjiU (Janganlah kamu jadiknn [namal Attah

dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebaikan).

Maksudnya, sumpahmu untuk tidak melakukan kebaikan, yaitu berupa

melakukan sesuatu atau pun meninggalkan sesuatu, janganlah engkau

jadikan sebagai sebab yang menghalangimu untuk menarik kembali

sumpahmu karena takut berdosa akibat melanggarnya. Sebab jika
yang disumpahkan itu suatu dosa, maka melanggar sumpah itu lebih

baik, sementara pelanggaran sumpah itu bisa ditebus dengan tebusan

yang telah disyariatkan, kemudian tersisa pahala tambahan atas

perbuatan baik ihr.

Hadits Abdurratrman bin Samurah sebelumnya menegaskan

hal ini karena ada perintah untuk melakukan hal yang lebih baik dan

juga kafarat.
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2. Sabda Nabi SAW,rrlVa aimullah @emi Ahah).r,

& ,lLht 'U 
jnr Jy., ,>;. :JG Ci:;ht *>, ; i, *

J';:, iw ,ylI. G y"tlsr'rX'*t ,*)'u."frlf'*';f:r rr|
'# 'l-i f:;L G t;* C ot,Jvt'rri ;v ht & lt
;:k't:5,i:r6y, rr}fr ,:rS ayl',"';1P'u x) t ),1. *2,:'.i|k

i:tX. ;I.ur$t"';l ,# t* ol, ,'j\o$t";l o;
6627. Dari Ibnu Umar RA, dia berkat4 ..Rasulullah SAW

pemah mengirim suatu pasukan dan mengangkat usamah bin zaid
sebagai pemimpinny4 lalu sebagian orang mengkritik
kepemimpinannya, maka Rasulullatr sAw berdiri lalu bersabda,'Jikn
lalian menglcritik kepemimpinannya, berarti kalian telah menglcritik
kepemimpinan ayahnya sebelumnya. Demi Allah, sungguh dia
(ayahnya) sangat layak untuk memimpin. Dia termasuk orang yang
paling alat cintai, dan sungguh (usamah bin Zaid) ini juga termasuk
orang-orang yang paling alat cintai setelahnya'."

Keteransan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Wa aimullah [Demi AltahJ.).Lafazh

1' ilti dengan harakat kasrahpada huruf hamzah atau dengan harakat

fathah, dm dhammah pada huruf mim. Al Akhfasy menyebutkan
boleh juga dengan harakat kasrah pada huruf mim danharakat knsrah
pada huruf hamzah. Menurut Jumhur, ini adalah lsz, sedangkan
menurut Az-zajjaj bahwa ini adalah harf (ytartikel). Menurut pendapat
mayoritas, huruf hamzah-nya adalah hamzah washl, sedangkan
menurut orang-orang Kufah dan yang sependapat dengan mereka,
huruf hamzah-nya adalatr hamzah qath'i, karena menurut mereka, itu
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adalah bentuk jarnak d*i i,o1i. Menurut Sibawaih dan yang sependapat

dengannya, ini adalah ism ttnggal. Mereka berdalil dengan bolehnya

harakat kasrah pada huruf hamzah dan harakat fathahpadahtxuf mim.

Ibnu Malik berkata, "Jika itu adalah kata jamak, maka huruf

hamzah-nya tidak bisa dibuang."

Dia berdalil dengan perkataan Urwah bin Az-Zubair ketika

anaknya jadi korban dan dia sendiri terluka kakinya, 'c4i|d 1!XJ

4O Si lSungguh jiika kamu telah binasa, maka kamu telah sembuh)'

Kemudian Ibnu Malik berkata, "Jika itu adalah bentuk jamak, tentu

tidak bisa membuang sebagiannya. Mengnai hal ini, ada dua belas

dialek yang diringkas dalam dua bait, yaitu:

\,*i 4!u.o\l r"*\i
\i t1 J";; ,J; ; 

^1r. J | 9,,"'.

',j ri'ti'f$"ett n?t i"i'#
Wi)r itr.".,:}y;.i,

Hamzah pada aim dan aimun denganfathah datkasrah atalu

ucapkariah ami,

atau ucapkanlah mi ataumuni dengantatslits ilka sulit mengucapkan'

Lalu tambahkan juga aimun, akhirilah dengan itu dan demi Allah

masing-masing bisa ditambahkan

pada sumpah sehingga mencakup semua nukilan yang ada'."

Ibnu Abi Al Fath, muridnya Ibnu Malik, berkata, "Ada yang

terlewat, yaitu ;( dengan hatakat fathah pada huruf hamzah dan *j
dengan hrxuf ha'sebagai pengganti httruf hamzah."

Ini telah dikemukakan juga oleh Al Qasim bin Ahmad Al

Mu'allim Al Andalusi dalam kitab syarh Al Mufashshal, dan telah

saya kemukakan beberapa bentuk dialek mengenai hal ini di awal

keterangarurya di akhir pembahasan tentang tayammum sehingga
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mencapai dua puluh macam. Jika digabungkan dengan yang ada di
sini maka jumlahnya bisa lebih dari itu.

Yang lain berkata, "Asalnya adalah lt',#-, bentuk jamak dari

',i*r^A*rn;;(. Otetr karena itu, diungkapkan: !, iioilr.,,

Demikian yang dituturkan oleh Abu Ubaidatr, lalu dia pun
menyebutkan bait syair Zuhair bin Abi Salma:

i;l"srA i:r:,i #, .2.. -t ttcl t.c I
r\tr 9 crrt g"':i

*Maka dihimpunkanlah sumpah dari kami dan lcalian

dengan suatu sumpah dengan dengannya darah pun bergolak,,

Ketika bersumpah mereka (orang-orang Arab) biasa
mengucapk*, l, '#-?s, kemudian karena sering digunakan mereka

membuang huruf nun-nya (sehingga menjadi i' ;;'il sebagaimana

mereka membuangnya dari bk iJ sehingga menjadi, &lj H. Mereka

kemudian membuang huruf ya'-rrya sehingga menjadi, .lrr p(. gslslah

itu mereka membuang huruf alif-nya sehingga hanya mengucapkan
huruf mim, baik dengan harakat fathah, dhammah maupun knsrah.
Mereka juga mengatak*, Itgi, dengan harakat lcasrah atau dhammah

pada huruf mim- unhrk lafazh '#-t, mereka membolehkan

membacanya dengan harakat fathah atau dhammah pada htx:uf mim,
demikian ju ga pada lafazah ;f. ni antara mereka ada yang me-was hal-

kan huruf alif-nya dan menjadikan huruf hamzah-nya sebagai
tambahan atau di-tashil. Dengm demikian, jumlah macam akserurya
ada dua puluh.

Az-Zt4hn berkata, "Mereka mengucapkan, oirr iji, a* kadang

mereka membuang huruf ya'-nya sehingga menjadi, ar if. na*an
terkadang hanya menyebutkan huruf mim-nya saja dengan harakat
dhammah sehingga menjadi, ar i, aan kadang juga dengan harakat

FATHUL BAART _ 155



kasrah, karena menjadi satu huruf saja sehingga mereka

menyerupakkannya dengan huruf ba'. Mereka juga mengatakan,

bahwa huruf alif-nya adalah alif washl, demikian menurut mayoritas

ahli tata bahasa Arab, dan tidak ada alif wasfrl berharakatfathah selain

ini. Kadang juga disertai huruf lam yang berfungsi sebagai penegas,

sehingga menjadi, 1' lrii."

Sementera ifu, Ibnu Kaisan dan Ibnu Durustawaih

berpendapat, bahwa huruf atif-nya adalah alif qath'i,hanya saja huruf

hamzah-tya dibaca ringan, dan dibuang ketika bersambung karena

seringnya dipergunakan.

Ibnu At-Tin mengemukakan dari Ad-Dawudi, dia berkata,
..Makna 

l'.ri, adalah l' Fl (nama Allah), dimana huruf sin diganti

dengan huruf ya'." Ini tentunya sangat keliru, karena huruf sfz tidak

dapat diganti dengan hurufya'.

A1 Mubarrad juga berpendapat bahwa itu adalatr pengganti

wawu qasam (hunrf wau yang digunakan sebagai partikel sumpah),

dan makna ucapan 1u;i:: adalatr;Ji{ht (demi Allah, aku pasti

melakukan).

Menurut suatu nukilan dari Ibnu Abbas, bahwa !''U-
termasuk nama-nirma Allah. contohnya adalah ucapan Imru' Al Qais:

JPji: *.u,s?., t#'$ wu ii.f !t';;-'&
"Mal(a alw katakan, 'Demi Allah, alat akan tetap duduk,

walaupun merela memenggal leher dan persendian-persendianht di

hadapanmu'."

Karena itulah ulama Maliki dan Hanafi mengatakan bahwa itu

adalah lH- (sumpah), sementara ulama Asy-Syaf i mengatakan,

bahwa bila meniatkan sumpatr maka terjadi sumpah, tapi bila

meniatkan selain sumpah maka tidak menjadi sumpah, dan jika
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ar.

mengucapkannya begitu saj4 maka ada dua pendapat. yang paling
shahih adalah tidak terjadi sumpatr kecuali bila diniatkan. Sementara
dari Imam Ahmad ada dua riwayat, yang paling shahih adalah terjadi
sumpatr. Al Ghazali mengemukakaq bahwa maknanya ada du4 yaitu:
(a) itu seperti halnya kalimat, ]ir-; laemi Allah) dan (b) itu seperti

halnya kalimat, l-+f 1am bersumpatr dengan nama Allatr), dan

inilah yang lebih benar. Ulama lainnya ada yang menyamakan ini
dengan lafazh gt';i. Sementara Al Mawardi membedakan, bahwa

fu ,;i lebih umum digrurakan sebagai tradisi'Oal<rri sering terlontar

s@ara spontan yang bukan sebagai sumpatr). Ini berbeda dengan, ijf

Sebagian mereka yang menyatakan terjadinya sumpah secara

mutlak berdalil, bahwa maknanya adalah !r'U- (sumpatr Allah),

sedangkan sumpah Allah termasuk sifat-sifatry4 sementara sifat-
sifat-Nya adalah terdahulu. An-Nawawi menyatakan dalam krtab At-
Tahdzib,bahwa kalimat, lr'i-rt adalah seperti kalimat, lr',*i (demi

kebenaran Allah). Dia pun berkata" "Dengan lafazh itu terjadilah
sumpah." Dalam bab berikutnya akan disebutkan riwayat yang
menguatkanny4 yaitu hadits Abu Hurairah mengenai kisah sulaiman
bin Daud AS yang berbunyi, ilr "r- ll ,5,6'j ,9fl. $;,)'* gJt'i-ii
r\lt-;r;! (Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya.

Seandainya beliau mengucapkan, "fnsya Allah," tentulah mereka
akan berjihad).

Mereka yang menyatakan tidak terjadinya sumpatr secara

mutlak berdalil dengan hadits ini. Namun argumen ini tidak dapat
diterima kecuali dengan perkiraan yang telah dipaparkan tadi, dan
maknanya adalah :,|i(demi kebenaran Allah).

Kemudian Imam Bukfiari menyebutkan hadits Ibnu Umar
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tentang diutusnya Usamatr. Penjelasarurya telatr dipaparkan di akhir

pembahasan keutamaan. Di sana dijelaskan, bahwa kata ilr ljr ual.n

dengan huruf hamzah dantanpa hamzah.

3. Bagaimana Sumpah Nabi SAW?

.e*, 4,$$i{*') -.\t *Ut Js:\L'Jv,
Sa'ad berkata, 'T.[abi SAW mengatakan, 'Demi Dzat yang

jiwaku berada di tangan-Nya'.'?

'+ 
,S;'-r5 ,So ,i;ta t!1 ;vt

ht, *r; *,, ,)a. d\y.

Abu Qatadah berkata, "Abu Bakar mengatakan di sisi Nabi

SAW,'Demi Allah, jadi'."

Sumpah diungkapkan juga dengan' Wallaahi',' billaahi', darr

'tallaahi'.

'. 'd, ,tl

.7',,Jl

6628. Dari Ibnu lJmar, dia berkata, "Sumpah Nabi SAW

adalatr, 'Tidak, demi Dzat yang membolak balikknn hati' ."

,ar lj,y ,*j*?rt * 4,

,*){'ht * Ct'#-*rs,JG -* it r
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';.:tlisr\y:,sv p: *h, * d, * kh q lg *
.9fi o",i ql$ ,i|;-; {,5 X ,s)S 'Of^ 6y, ,;U.')5 *

yt ,b G6:)'rK'"t :5

6629. Dari Jabir bin Samurah, dari Nabi SAW, beliau
bersabda, "Jika Kaisar meninggal maka tidak ada lagi lmisar
setelahnya, dan bila Kisra meninggal maka tidak ada lagi Kisra
setelahnya. Demi Dzat yang jiwahr berada di tangan-Nya, sungguh
perbendaraan-perbendaharaan mereka akan dipergunakan di jalan
Allah."

ii't J?, Ju :JG i;; 6'of ,=i'Sr i '# G?l',s;!Jt *-'rrj 
6f, ,i:r:;. ,s;-'>b'al)-{ ',is tiyJ{, {.'h, ,*

,d |' 3:t*';# cey .t1iJ'e elt ),i:i;.'kb )t'k3
.i' $;

6630. Dari Az-Zvhi, Sa'id bin Al Musalyab -*r"Our*
kepadaku bahwa Abu Hurairatr berkat4 "Rasulullah sAw bersabda,
'Jilra Kisra meninggal makn tidak ada lagt Kisrq setelahnya, dan'bila
Kaisar meninggal malca tidak ada lagi Kaisar setelahnya. Demi Dzat
yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh perbendaraan-
perbendaharaan mereka akan dipergunakan di jalan Allah,.,,

tl t- ,su fi {&i ;aht ,)* ,|, r ,W?nt ur, -qc r
fl;'i<v{t t:;5 '& ,';zf t, o:r:rx ! }tt, ,,X^,

6631. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAVf, batrwa beliau
bersabd4 "Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian
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rnengetahui apa yang alcu ketahui, niscaya l<alian banyak menangis

dan sedikit tertawa."

k :Js g4;l' + iL'6 ^ft;;;'"';:.;;i.t 1"*
i:',1w,*rLAt i'# * At't;'t *t ;a \t e 4t e
-,. -.: ' '., . 

\L ;e'ii .o ,AUi u\' ,;nt'S';:, t;" *cjr 4.r*U .,
',r51',;ii";i .r',y*. t-r ,5$j't ,'{': *vht * 4t

o-, o ' ;, o;i Utr'.nr; ivi lip ,'.*'iiw 'cle;
.* r:- o.ti ,{': ;a\t ;';'ri:t|Sw

6632. Abu Aqil Zirhrah bin Ma'bad menceritakan kepadaku

, bahwa dia mendengar kakeknya Abdullah bin Hisyam, dia berkata,

,,Kami sedang bersama Nabi SAW saat beliau memegang tangan

umar bin Khaththab, lalu umar berkata kepada beliau, 'wahai

Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu

selain diriku'. Nabi SAW bersabda kepadanya,'Tidak. Demi Dzat

yang jiwalru berada di tangan-Nya, sampai alat lebih engkau cintai

daripada dirimu sendiri'. Maka umar pun berkata, 'Maka sekarang

sudah begitu, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku

sendiri,. Maka Nabi SAW bersabda, 'Kini (kau sudah tahu), wahai

Umar';"

{;, At*Lt#rli;t?l 6,rtP i $')i;-i s: r
Jt-l') :t =4q 

,a;t:t,j;Li'Jt$ {*3 *a\t ,* it
tlii ,ni 7$..q fu,;nt's'-r(-'$1 :6ii:'i i't- ?!i
'J-j l3; e n* ort jtlt,Jv ;K ,iC .';K,'oi ,).
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4?C,#' Jif t:t- jy;.d.*.yirb A\+Urlti
iG .irrt & ?'), df, igG Uf , yV'* o.t S' c'of

L3q ";,g\' ,yr d ,5!", cf ,;;, yvi" 
'V y, J?,

.tlG'i;'rig Er'rt*, .:,!lL'r; |$re"r'uyb r-1f ,,br *6

.W.i
*ru ct4;)i?, tf .;yi i?;r i!_'of 'J:li r:,.:l;1,

6633-6634. Dari Abu Hurairatr dan Zud bin Khalid, bahwa

dua orang laki-laki bersengketa kepada Rasulullatr SAW. Salah

seorang dari keduanya berkata, "Wahai Rasululah, putuskanlah

kepada kami dengan Kitabullah." Sementara yang lainnya 
-yanglebih fasih ungkapannya- berkata "Benar, watrai Rasulullah.

Putuskanlah kepada kami dengan Kitabullab, dan izinkanlah aku

untuk berbicara." Beliau pun bersabda, "Bicaralah." Orang ifu
berkata, "Sesungguhnya anaklru menjadi pekerja pada orang ini, -Malik berkata, "Al asiif adalah orang ss1ry3s11."- dia telatr berzina
dengan istrinya. Lalu mereka memberitahuku, bahwa anaklru harus

dirajam, maka aku menebusnya dengan dua ratus ekor kambrng dan

seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada para ahli
ilmu, maka mereka pun memberitahuku, bahwa semestinya anakku

dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan

istrinya orang ini dirajam." Rasulullah SAW kemudian bersabda,

"Ketahuilah, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh

alu alran memutuskan pada kalian berdua dengan Kitabullah.
Kambingmu dan budak perempuanmu dikembalikan kepadamu." Lalu
beliau mencambuk anak orang itu seratus kali dan mengasingkannya

selama setahun. Dan beliau memerintahkan Unais Al Aslami untuk

mendatangi istrinya orang tersebut, bila dia mengakui (perbuatan

FATHUL BAARI _ 161



zinanya) maka agar dia merajamnya. Ternyata perempuan itu
mengaku, maka Unais pun merajamnya.

'F3{,ht,k 4t*,*j'*ik,rj i,rlt* *
/ /G: f 'u t:,"'^#) a#i )W: &i ok'tt1 ,$'rri :SG

,* s!t-, ,Jui .r :tiG t\pi f;.G ,-lt ot;a') -a;ri,

rsldt,,\
6635. Dari Abdunahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya, dari

Nabi SAW, beliau bersabd4 "Bagaimana menurut kalian jika (sulal

Aslam, Ghtfar, Muzainah dan Juhainah lebih baik daripada Tamim,

Amir bin Sha'sha'ah, Ghathafan dan Asad, apakah mereka merugi?"

Mereka menjawab, "Ya." Beliau pun bersabda, "Demi Dzat yang

jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya mereka lebih baik

daripoda merelca."

\t -u lt ,l';:rli;7i'ft ,$*Ut ;Z* €) I ;ir ,s,nf
J- :'Jrd ,i1L n t;',; bl;lt iir, ,\C',);*t'"L;; #L

c' "t til dl Jw .Cg*t $q ;€ ti; ,irt 'J';:.,
t' .r _t l}Jr.,/ -.9 v.=. J I

* \t*u :tJ?:., iC'i w 1i u "6'o'*i'r-fl,'&j
t1i :Jv'r: ,t i $,r. it * ;r:$ ''b;t 4<)bt u.* *:,
g,Lf A,\W utb,i'*di'^irr; &d' ic.a,:;.
'"i €$r;w |i 'i,s4'#';w i?, *i * e *,ixi ,;
&;*yqt ii *ia'ttt* W iLlJi, Y ce;a t31^)

I
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,'rti A Aie iVuk o{2 ,iv)'i ".ie 
(*. t:u-'o\,#

.'.X.'"- .'fr ti'. ;c ia Utr og

eL,*;U p|;ah, J* y, J';r'er'i :,uL'rli*
*-t'; $ ,f u;'y sj :1...-- lie ih,t;i lt p:t

.;:;rt,*;;vht & dto
6636. Ut*ut mengabarkan kepadaku dari Abu Humaid As-

Sa'idi mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW

mempekerjakan seorang pekerja. Kemudian dia datang kepada beliau

setelah menyelesaikan tugasnya, ialu berkata, "Wahai Rasululiah, ini

untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku." Maka beliau berkata

kepadanya, "Mengapa engkau tidak diam saja di rumah ayah dan

ibumu, lalu engkau lihat, apaknh akan dihadiahkan kepadamu atau

tidak?" Kemudian selesai shalat Isya beliau berdiri, lalu bertasyahhud

dan memanjatkan pujian kepada Allah dengan pujian yang layak

untuk-Nya, kemudian bersabda, "Amma ba'du. Apa urusan petugas

yang lrami tugasi, kemudian dia datang kepada kami lalu berkata,'Ini

termasuk tugasmtt, sedangkan ini dihadiahkan kepadalru Mengapa

dia tidak diam saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melikat, apakah

dihadiahlran kepadanya atau tidak? Maka demi Dzat yang iiwa
Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah seseorang di antara

kalian mengorupsi sesuatu darinya kecuali pada Hari Kiamat nanti

dia alwn datang dengan membawanya di lehernya. Bila itu berupa

unta makn dia akan membawanya sambil bersuara.z Bila itu berupa

sapi maka dia alcan membawanya sambil bersuara. Bila itu berupa

l<nmbing maka dia membawanya sambil bersuara. Sungguh aht telah

menyatnpaikan."

2 Yakni bila harta itu berupa unta maka bersuara dengan suara unta, dan bila itu
sapi maka bersuara dengan suara sapi, dan bila berupa kambing maka bersuara

dengan suara kambing.

I

I

i
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Abu Humaid berkata "Kemudian Rasulullah SAW
mengangkat tanganny4 sampai-sampai kami melihat putihnya kedua
ketiak beliau."

Abu Humaid berkata lagtr,*Zudbin Tsabit juga mendengar itu
bersamaku dari Nabi SAYilf, silakan tanyakan kepadanya."

'*-r1 ,t$r,*i;aht & fdt iii:,:u e;; ,rj *
W'&,*L r,:f '# 

rvf " rJx i**r#
6637. Dari Abu Hurairah, dia berkat4 "Abu Al Qasim SAW

bersabd4 'Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya,
seandainya lcalian mengetahui apa yang alcu ketahui, pasti lmlian
alran banyakmenangis dan sedikit tertawa'."

o'| 1i ? ,rr;<t'# G J\ii ;i ltj.Xtt ,Js\i €j *
'",; 

"J G:v G :J .{,A1"4, a'r*\i 7 ,-fi,{.st;or:

:.Li'ol u:b;,r t:r- Jr{, h lttt'j r,/b c *A
,iu tar J';'rq j?ruf ,*re,y|& ,h,i,z 

" qki
.tik:, $ka sk Ju, vt ,,tr1i d'):$<ti

6638. Dari Abu Dzardia berkata, "Aku *"rrgt u*piri beliau
saat beliau bersabda di bawah naungan Ka'bah, 'Merekalah orang-
orang yang merugi, Demi Tuhan Ka'bah. Mereknlah orang-orang
yang merugi, Demi Tuhan Ka'bah'. Aku berkata, 'Apa perkaraku?

Apa ada sesuatu padaku, apa perkaraku?' Lalu aku duduk di dekat

beliau, sementara beliau mengatakan itu, dan aku tidak bisa diam.

Sungguh terasa berat bagiku sebagaimana yang dikehendaki Allah.
Lalu aku berkata, 'Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu watrai
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Rasulullah, siapa mereka?' Beliau bersabda, ,Mereka yang paling
banyak hartanya, lcecuali yang mengatalcan demikian, demikian dan
demikian'."

:u^)J Ssig: *ht & lt J;., JG:JG r;; o.i e
:t,b,r ]+r,.l.. *a, G3 *';f ,t :-;. * Ut *'**'
W;t ti.hr "r, ol.Mi, iu' i' '01',y,'+a'i 

,sg

+rtr ;"i, ,y;"'g. -ie i+,riirt tf 'Wj# p ,t:;
6r---r"-i :ui *- G b-'la ?ur it: rt' Jt, ? ,g*. # ;j

.o'pf
6639. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Sulaiman berkata, 'sungguh malarn ini aku akan
mengelilingi sembilan puluh istri, semuanya akan ntelahirkan seorang
penunggang kuda yang akan berjihad di jalan ,illah'. Lalu temannya
mengatakan kepadanya, 'Ucapanlah, "fnsya Allah (iika Allah
berkehendak)". Namun beliau tidak mengucapkan, "Insya Allah,,.
Kemudian beliau mengelilingi mereka semua. Ternyata, tidak ada
yang hamil di antara mereka kecuali seorang isteri saja yang
melahirkan setengah laki-laki. Demi Dzat yang jiwa Muhamtnad
berada di tangan-Nya, seandainya beliau mengatalcan, "fnsya Allah,,,
tentulah mereka semua berjihad di jalan Atlah sebagai para
penunggang htda'."

eX? &, ilLiit * at jt'#Lf:)ti.arG ;.,1;t ,r
iG qr qd b:hXj r# Vj :ru-' u.6t'fr , ;' ;
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.iut [yrG-;J:rju sq! o:*Jf ,*t *aht ,)* i, J'J,i,
'*'jk- I W ;- *-1, ,f *-,, ,I:g girf e$),,)G

+i 4 e/)t) : at;;! oi *,F,;,
6640. Dari Al Bara' bin Azib, dia berkat4 "Dihadiatrkan

kepada Nabi SAW sebuah pakaian yang terbuat dari sutera, lalu

orang-orang ptrn memeganglya bergiliran dan merasa takjub karena

keindahan dan kelembutannya. Maka Nabi SAW bersabda, 'Apalcah

lralian taftjub dengan infl' Mereka menjawab, 'Benar, wahai

Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Demi Dzat yang jiwalu berada di
tangan-Nya, sungguh sapu tangan Sa'ad di surga lebih baik
darfindanya'."

Riwayat Syu'batr dan Israil dari Abu Ishaq tidak

mencantumkan kalimat, uDemi Dzat yang jiwafu berada di tangan-

Nya;'

'l-iu q," h' €?, 
-,;u)LLi i1t i i't',i ;.- qW it f

+,*q 6k 6,:t J'-rc-,Uu'*/ i-^i'd.'+ ot

\i- :t-s,r+1,y| > rjlli'j\';f -oe'r1- ot7lt Tit ;'r\i
'j\3i -,Q'r1- s?l ,yli;,'€bf c i -*-;-'",!:, ;*.q
?nr J-; *t Ji, Jtt .-'q+'tl- u*f ,yf u bli of'u

6Lt,!, ,s;:., [ :Uu -ri#'i eltju-fi,p: #
,f ,, ,i6 tii ,srt u'*l'olL" *rr'# ,"rg ,y; ot6

6641. Dari lbnu Syihab, Urwah bin Az-Ztbair menceritakan

. c I c . ?-

.:Jf .r-ltf
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kepadaku bahwa Aisyah RA berkata, "sesungguhnya Hindun binti

Utbah bin Rabi'ah berkata, 'Wahai Rasulullah, dulu di antara para

pemilik alat-alat tenun 
-atau 

alat tenun- yang ada di muka bumi,

tidak ada yang lebih aku inginkan untuk hina daripada para pemilik

alat-alat tenunmu 
-atau 

alat tenun. Yatrya ragu antara lafazh akhba'

dan khibaa'-, kemudian sekarang tidak ada para pemilik alat-alat

tenun 
-atau 

alat tenun- yang lebih aku inginkan untuk mulia

daripada para pemilik alat-alat tenunmu -atau alat 1sns1-''

Rasululah SAW bersabda, 'Lagi, demi Dzat yang iiwa Muhammad

berada di tangan-Nya'. Hindun berkata lagi, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya Abu Suffan adalah seorang laki-laki yang sangat kikir,

apakah aku berdosa bila aku makan dari apa yang dimilikinya?'

Beliau menjawab, 'Tidak, iika itu dilalatl<an dengan cara yang

patut'."

t. !, .. ia.
ir 1, * e* :Jti o\Li i. :k'4- itt'63tr,i *
"-b# *t # ht *u lnr J'i-, Q. :Ju ^* ?nr ,g: lx
,Yl'tt f;k|tf ,s';b'ir :*:;Jo\,Ju\y 9a- ff 

'n S iy;:p
:rju; rt;t ,yi C r;k of rrt'1 li( lG .J.t'-)u rt-tt

;;i'-br).f;k'ol 1r\ jt,e.;a. 111J "* qrti ,Ju .J
/a

.aL)r

6642. Dari Abu Ishak, dia berkata: Aku mendengar Amr bin

Maimun berkata: Abdullah bin Mas'ud RA menceritakan kepadaku,

dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW sedang menyandarkan

punggungnya ke sebuah kemah yang terbuat dari kulit buatan Yaman,

tiba-tiba beliau bersabda kepada para sahabatnyq 'Apakah kalian rela

menjadi seperempat penghuni surga?' Mereka menjawab, 'Tentu'-

Beliau bersabda lagi,'Apakah kalian rela menjadi sepertiga penghuni
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surga?' Mereka menjawab, 'Tentu'. Beliau bersabda lagS,,'Demi Dzat
yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, sungguh alu mengharap kalian
menj adi s etengah penghuni surga' ."

G\Ji h' ,i "b>,tt4:lrL:r'? tLi of ,l,sr:"Lir * e.i *
u; ?i *:, ,:)Lbt ,a *t ,It*, jyie 'Cbi 15 a:J,;;-

,titti,pi {'\r ,k yt',f;;ivt .-de Jn'5, okr-'i
. prit'r^tr'J,)t:) 6\, r*, d

6643. Dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ,*r-U laki-laki
mendengar laki-laki lairurya membaca, "Katakanlah, 'Dialah Allah,
Yang Maha Esa'." (Surah Al Ikhlaash) dengan mengulang-ulang.

Pada pagr harinya dia datang kepada Rasulullah SAW lalu
menyampaikan hal itu kepada beliau 

-seakan-akan 
laki-laki itu

menganggapnya mengada-ula-, maka Rasulullah SAV/ bersabda,

"Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya, sesungguhnya (surah)

itu setara dengan sepertiga Al Qur'an."

i$ 6 6f, g;c riy,,€lb

6644. Anas bin Malik RA menceritakan kepada kami, bahwa

dia mendengar Nabi SAW bersabda, "sempurnarlcanlah rulcu' dan

sujud. Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya, sungguh aht
melihat lralian dari balik punggunght kettka kalian ruht' dan l@til(a

lrnlian sujttd."

ei rlLht .* It v'.f; ,:^zhr q>, *ut'; ,A 6v
S'u'€t:t\' ;\9i,4 ,t$; ,;:rL\ri {f)t rrl:J ,JA
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6645. Dari Anas bin Malik, bahwa seorang wanita dari

golongan Anshar menemui Nabi SAW beserta anak-anaknya, lalu

Nabi SAW bersabd4 "Demi Dzat yang jiwaht berada di tangan-Nya,

sungguh lralian adalah manusia yang paling alat cintai." Beliau

mengucapkannya tiga kali.

Keteransan lladits:

(Bab bagaimana sumpah Nabi SAW). Maksudnya, sumpah

yang biasa beliau ucapkan atau yang sering beliau ucapkan. Jumlah

lafazhsumpah yang disebutkan di dalam bab ini ada empat, yaitu:

Pertama, 9*r'.J e$) (Oemi Dzat yangiiwatat berada di

tangan-Nya). Demikian juga dengan kalimat, 91):''3'"-t' q$i
(Demi Dzat yang iiwa Muhammad berada di tangan-Nya)'

Sebagiannya didahului dengan kata I, sebagiannya dengan kata tif,

dan sebagiannya lagi dengan kata pj.

Kedua, e,rfri, +&'i 1 (Tidak, demi Dzat yang membotak

balikkan hati).

Ketiga, i$2 (Demi Attah).

Keempat, z;Kt'qis (Oemi Tuhan Ka'bah). Adapun ucapan,

ri,1 ,iirr Uf (Demi Attah, jadi) disimpulkan dari sini karena disetujui oleh

Nabi sAW walaupun bukan dari lafazh beliau. Lafazh yang pertama

adalah yang paling sering beliau gunakan. Lafazh kedua juga

mengindikasikan sering beliau gunakan.
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Dalam hadits Rifa'ah bin Arabah yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah dan Ath-Thabarani disebutkan, ".Ai riy*i *Vk, 4* nlt otf

9{-i. r# $#t,jt-i (Apabita Nabi SAW bersumpah beliau

mengucaplran, "Demi Dzat yang jiwalcu berada di tangan-Nya.")

Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ashim bin

Syumaikh, dari Abu Sa'id disebutkan, titl;i lll?s 4* o.lt tttf

elea'eJ}j,s$lr,Jti #r G'#\(Apabita Nabi SAW

bersungguh-sungguh dalam bersumpah beliau mengucaplan, "Tidak,

demi Dzat yang jiwa Abu Al Qasim berada di tangan-Nya.') Dalam

riwayat Ibnu Majah dari jalur lainnya pada hadits ini disebutkan, Uf

ei{ qdrl ,itt + Wf :Q.,-fi;- d, *i *v?n, p lt Jb',r*1
(Sumpah Rasulullah SAW yang beliau bersumpah dengannya adalah,

"Aht bersaksi di sisi Allah, demi Dzat yang jiwalcu berada di tangan-

Nyo.')

Selain yang ketiga dari keempat macam sumpah beliau

menunjukftan, bahwa larangan bersumpah dengan selain Allah tidak

memaksudkan pengkhususan dengan LafazhAllah, tetapi boleh dengan

setiap nama dan sifat yang dil*rususkan bagi Allah.

' Ibnu Hazm, yang juga merupakan inti pendapat ulama Maliki
dan Hanafi, menegaskan batrwa semua nama dan sifat Allah yang

disebutkan di dalam Al Qur'an dan Sunnah yang shahih yang

digunakan dalam sumpatr adalah sah, dan bagi yang melanggarnya

harus menebusnya. Pendapat ini dipandang janggal di kalangan ulama

Asy-Syaf i, sementara pendapat mereka malah lebih janggal dari itu,

yaitu bahwa sumpah hanya boleh dengan lafazh Allah, namun hadits-

hadits bab ini menyangkalnya. Pendapat yang masyhur di kalangan

mereka dan kalangan ulama Hanbali, bahwa itu ada tiga macam, yaitu:

1. Yang dikhususkan bagi Allatr, seperti: ar-rahmaan (Yang

Maha Pemurah), rabbul aalamiin (Tuhan semesta alam),

khaaliqul khalqi (pencipta makhluk), semua ini mengesahkan

L
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sumpah, baik memaksudkan Allah atau memaksudkan sumpah

secara mutlak.

2. Yang kadang diperuntukkan bagi Allah dan bisa juga untuk

yang lain, tapi dibatasi dengan kata ar-rabD (Tuhan) atau al
haqq (Yang haq). Bersumpah dengan lafazh ini dianggap sah

kecuali bila yang dimaksud adalah selain Allah.

3. Yang statusnya sama (bagi Allah dan bagi selain-Nya), seperti

al hayy (yat g hidup), al maujuud (yang ada), al mu'min (yang

memberi keamanan), jika lafazh ini diniatkan untuk selain

Allah atau disebutkan secara mutlak bukan tidak sebagai

sumpah, dan bila meniatkan Allah maka menurut pendapat

yang benar bahwa sumpahnya sah. Karena lafazh ini sama

seperti ucapan, 9d.-,.;5 q;i61O"*i Dzat yang jiwaku berada

di tangan-Nya),bila diucapkan secara mutlak maka itu berarti

Allah, dan bila diniatkan untuk selain Allah, misalnya malaikat

maut, maka menurut pendapat yang shahih, tidak keluar dari

kepastian bahwa itu adalah Allah. Namun mengenai masalah

ini ada pendapat lain di kalangan ulama Asy-Syaf i dan

lainnya. Termasuk dalam hal ini adalah lafazh, a-}J ,P gl|
(Demi Dzat yang menumbuhknn ben'ih)dan .7!iir 'r&3 (Demi

Dzat yang membolak batikkan hati). Sedan*t * Uf"rn sepe{j,
t$i L€])$ (Demi Dzat yang alat menyembah-Nya) atau q,;j6
'i Wt (Demi Dzat yang alat bersujud kepada-Nya) atau qri$
'i ,{"1 (Demi Dzat yang aku shalat untuk-Nya), maka ini jelas

berarti Allah.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua puluh hadits,

yaitu:

Pertama, U-; icS: (Sa'd berkata). Dia adalah Ibnu Abi

Waqqash. Hadits yang diisyaratkannya telah dikemukakan pada
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keutamaan Umar datam sebuah hadits yang permulaannyq 7 t$l;-t

i'*.r*-t'&: *o\, * 4, ,p 1u*o, meminta izin trepada Nabi

SAW saat di tempat beliau ada sejumlah perempuan). Di dalamnya
juga disebutk^n, # t3c i,rL-lit.lt |:tg t3 9t,;, ,t$i qih;jt'i\6-bl
|rji'# tU rL ,l Lli 1B"ro, wahai lbnul Khaththab. Demi Dzat

yang jiwaht berada di tangan-Nya, tidak syetan mendapatimu tengah

menempuh suatu jalan, kecaali dia aknn menempuh jalan lain selain
jalanmu). Penjelasan tentang haditts ini telah dipaparkan sebelumnya.

Kedua, ,ir rt ,'pi # \t ,)* ,J, q i;;'l J,6 ,a;ti i ,5,6i,
t}l (Abu Qatadah berkata, "Abu Balmr berkata di sisi Nabi SAW,

'Demi Allah, jadi'. ") Ini adalah penggalan dari sebuah hadits maushul

tentang perang Hunain. Penjelasan tentang perkataan ini juga telah

dipaparkan di sana.

ht-ft y.-:i lti ,it-A- (Sumpah diungkapknn juga dengan

'Wallaahi', 'billaahi', dan 'tallaahi). Maksudnya, ketiga lafazh ini
adalah lafazh sumpah. Sumpah di dalam Al Qur'an disebutkan dengan

menggunakan huruf wau, ba' dan ta', seperti firman-Nya dalam surah

Yuusuf ayat gl,t$b tir 3;T 'ta iitrs 1ne*i Allah, sesungguhnya Allah

telah melebihlmn lcamu atas knmi), dan firman-Nya dalam surah Al
Anbiyaa' ayat 57,'&t.jri'Ot5'l'tti (Demi Allah, sesungguhnya aht

alran melalatkan tipu daya terhadap berhala-berhalamu). Demikian
menurut Jumhur ulama, dan ini juga merupakan pendapat yang

masyhur dari Asy-Syaf i. Selain itu, ada pendapat lain yang dinukil
dari Asy-Syaf i, bahwa sumpah yang menggunakan huruf ,a' tidak
jelas, karena mayoritas orang tidak mengetahui maknanya, sedangkan

sumpatr biasanya diungkapkan secara khusus dengan lafazh yang

dikenal. Lalu para sahabatnya menakwilkan itu dan menjawabnya

dengan beragam j awaban.

Memang benar, ketiganya memang berbeda. Dua yang
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pertama biasa dirangkaikan dengan lafazh Allah atau salah satu nama-
Nya, sementara huruf ta' hanya dirangkaikan dengan lafazh Allah
saja. Tampaknya, dengan mengemukakan ini setelah hadits Abu

Qatadah, Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa asal oirt r-i) adalah )
a1r.9, jadi huruf ha' ad,alah pengganti huruf wau. Hal ini telah

dinyatakan juga oleh sejumlah ahli bahasa. Ada juga yang
mengatakan, bahwa huruf ha' juga seperti partikel sumpah yang asli
(sebagaimana halnya huruf wau). Al Mawardi menukil, bahwa asal

partikel sumpah adalah huruf wau, kemldian ba', lalu ra'. Ibnu Ash-
Shabbagh menukil dari para ahli bahasa, bahwa asalnya adalah huruf
ba', sementara huruf wawu sebagai penggantinya, dan ra' sebagai
pengganti huruf wawu. Ini dikuatkan oleh Ibnu Ar-Ri'ah, dan dia
berpendapat bahwa huruf ba' dapat berfungsi pada dhamir (kata
ganti), sedangkan hnruf wawutidak.

Ketiga, ';, ',"t f--i; iirr & eit iHUk (Sumpah Nabi SAW

adalah). A1 Isma'ili menambahkan dari riwayat Waki', * tt;" nlt
(Yang beliau bersumpah atasnya), dan dalam riwayat lairurya

di s eb utkan den gan lafazh, e W- (B er s ump a h d en g a n ny a) .

Iijiir i=-li.) 1 (Tidak, demi Dzat yang membolak btalikkan

hati). Di akhir pembahasan tentang takdir telah dikemukakan dari
riwayat ibnu Al Mubarak dari Musa bin Uqbah dengan redaksi, 6 ,;i
oe3 lXebanyakan tlafazhl).Nanti, dalam pembahasan tentang tauhid

akan dikemukakan juga dari jalurnya dengan redaksi, 
t#t t:S U, jkf

o.lc
t .to ,, \, / ; .'1il;'j-'l-,i llt n,t u,lle (Mayoritas [lafazhJ yang digunakan Nabi SAW

bersumpah). Setelah itu disebutkan lafazhnya. Ibnu Majah juga

meriwayatkan dari jalur lainnya, da:i Az-Zuhri dengan redaksi, iui
jfr )'#31 :'1,L: *vX" ;b lt )'y: p3"f jil ga|arh sumpah-

sumpah Rasulullah SAW adalah, "Tidak, demi Dzat yang membolak
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balikkan hati.')

Kata I (tidak) berfungsi menafikan perkataan yang

sebelumny4 sedangkan q\-jlit ,-!uii (demi Dzat yang membolak

balilclcan hati) sebagulafazh sumpatr. Yang dimaksud membalikkan

hati adalah membalikkan maksud dan kondisinya, bukan

membalikkan dzat hatinya.

Hadits ini menunjukkan bahwa perbuatan hati berupa

kehendak, dorongan dan semua maksud adalah ciptaan Allah. Hadits

ini juga menunjukkan bolehnya menyebut Allah dengan sifat-sifat-

Nya yang layak bagi-Nya. Hadits ini juga merupakan dalil yang

mewajibkan kafarat (tebusan sumpah) bagi yang bersumpah dengan

salah satu sifat Allatr lalu melanggarnya. Berkenaan dengan masalah

ini, tidak ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat hanya terjadi

berkenaan dengan sifat yang sah untuk digunakan sebagai lafazh

sumpah. Menurut pendapat yang benar,lafazh sumpah khusus dengan

sifat yang tidak disertai oleh selain Allah, seperti "yang membolak

balikkan hati".

Al Qadhi Abu Bakar bin A1 Arabi berkata, "Hadits ini

menunjukftan bolehnya bersumpah dengan perbuatan Allah bila Allah

disifati dengan itu tanpa menyebutkan nama-Nya. Sementara

golongan ulama Hanafi membedakan antara kekuasaan dan ilmu,

mereka berkata, 'Bila seseorang bersumpah dengan kekuasaan Allah,

maka sumpaturya sah, dan bila dia bersumpah dengan ilmu Allah,

maka sumpahnya tidak sah. Karena ilmu mengungkapkan tentang

yang diketatrui, seperti firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 148,
g a:*f p u €* # $ 4otolcanlah, 'Adakah kamu mempunyai

sesuatu pengetahuan sehingga dapat knmu mengemukakannya kepada

lami?') Jawabnya: Ini adalatr kata kiasan jika memang yang dimaksud

adalatr yang diketahui, sedangkan perkataannya adalah tentang

hakikat."

Ar-Raghib berkata, "Yang dimaksud Allah membalikkan hati
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dan penglihatan adalah Allah.mengalihkannya dari suatu pandangan

ke pandangan lainnya. Kata ljd,r artinya pengalihan. Allah berfirman

dalam surah An-Nahl ayat 46, '# e.'ii--}|t- 11 petou Ailah

mengadzab mereka di waktu mereka dalam perjalanan). Hati manusia
disebut qalb karcna seringkali berubah-ubah. Kata al qalb adalah
ungkapan tentang ruh, ilmu dan keberanian. Allah berfirman dalam
surah Al Afozaab ayat 10, grjhJr iriiir 4l;" (Dan hatimu naik

menyesak sampai ke tenggorokan). Maksudnya, ruh. Firman-Nya
dalam surah Qaaf ayat 37,tjii-j OJ'$.(Bagi orang-orangyang

mempunyai hati). Maksudny4 ilmu dan pemahaman. Allah juga

berfirman dalam surah Al Anfaal ayat 10,'€Jti g "6;Ary1 (Dan agar

hatimu menjadi tentram karenanya). Maksudnya, keberanianmu teguh
karenanya."

Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata, "Qalb adalah salah

satu organ tubuh. Allah menciptakannya dan menjadikannya sebagai

tempat ilmu, perkataan dan sifat-sifat batin lainnya bagi manusia, dan

Aliah juga menjadikan bagian luar tubuh sebagai bagian yang

mengekspresikan perbuatan dan perkataan. Allah telal: menugaskan

seorang malaikat untuk menyuruh kepada kebaikan dan syetan yang

menyuruh kepada keburukan. Akai menunjukkan dengan cahayanya

dan hawa nafsu menyesatkannya dengan kegelapannya, sementara

takdir menguasai semuanya, dan hati akan senantiasa berbolak balik
antara kebaikan dan keburukan. Sehingga kadang condong kepada
malaikat dan kadang condong kepada syetan, sedangkan yang terjaga
adalah yang dijaga oleh Allah."

Keempat dan Kelima, hadits Jabir bin Samurah dan hadits

Abu Hurairah, c{fi '$-j1q g*" Kisra meninggal). Hal ini telah

dipaparkan di akhir pembahasan tentang tanda-tanda kenabian,

sedangkan yang dimaksud di sini adalah sabda beliau, 1;^j.. I L€ilr)

(Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya).
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Keenam, hadits Aisyah, yaitu penggalan dari hadits panjang
yang telah dikemukakan dalam pembahasan tentang shalat gerhana,

sedangkan yang dicantumkan di sini hanya bagran alihirnya, yaitu: irrj

O:i;6 j (Oemt Allah, seandainya kalian mengetahui).

Sabda beliau, XJi 'i(g-Li, (,g$31 ,Jbi 6 tt:#'t)
(seandainya kalian mengetahui apa yang alat ketahui, niscaya kaliarc
banyak menangis dan sedikit tertawa) menunjukkan kekhususannya

mengetahui yang lahir dan yang batin. Allah juga telah
memperlihatkannya kepada selain beliau, dari kalangan orang-orang
yang ikhlas dari umatnya, namun hanya secara global. Sementara
yang diperlihatkan khusus kepada Nabi SAW secara terperinci. Allafi
telah memadukan antara ilmul yaqin dan ainul yaqin dengan

kekhususan hati dan menghadirkan keagungan Tuhan dengan cara
yang tidak pernah dipadukan untuk selain beliau. kri ditunjukkan oleh
hadits beliau yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang iman
dari hadits Aisyah, o1'1t, 'n<:*rt Susi\ (sesungguhnya yang pating

bertah,va dan paling mengetahui tentang Allah di antara kaliqn
adalah alat).

Ketujuh, hadits Abdullah bin Hisyam.

,.'u-iilr ,f p iVi r^) ti *v?nt ,k 4t e tK (Kami

pernah bersama Nabi SAW saat beliau memegang tangan Umar bin
Khaththab). Bagian ini dengan sanad ini telah dikemukakan di akhir
keutamaan hidup Umar. Di sana juga, saya telah menyebutkan nasab

Abdullah bin Hisyam beserta sebagian perihalnya, kemudian

disebutkan juga pada pembahasan tentang persekutuan dan pada

pembahasan tentang doa.

,#',y \ :A,y b Ai ;t i;"i6,oirr'J:n n-'*L Li'Sui ltatu
Umar berknta kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau

lebih alu cintai daripada segala sesuatu selain dirilat.").Hlnff lam di
sini berfungsi sebagai penegas sumpah, seolah-olah dia berkata,
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"Demi Allah, sungguh engkau."

'ry',y $t?l oft ,p ,et* €$Ut (ridak. Demi Dzat

yang jiwaku berada di tangan-Nya, sampai atat lebih engkau cintai
daripada dirimu sendiri). Maksudnya, itu tidak cukup untuk mencapai
derajat yang tinggi sehingga ditambahkan yang disebutkan itu.
Menurut seorang ahli zuhud, maknanya adalah engkau tidak murni
dalam mencitaiku sehingga lebih mementingkan kerelaanku daripada
hawa nafsumu, bahkan sekalipun itu membinasakan. Hal ini telah saya

kemukakan di awal pembahasan tentang iman.

fur 
"L; ,i, ,:A 4'u Q;t u{ ittti ili 16 ,,;& .i Jui

,t.

;, t-i" 01t :lLj ff ((Imar kemudian berkata, ,Sungguh sekarang

demi Allah, engkau lebih alru cintai daripada diritru sendiri." Maka
Nabi SAW bersabda, "Kini [engkau sudah tahuJ, wahai (Jmar. ") Ad-
Dawudi berkata, "Perkataan Umar pertama kali yang hanya
mengecualikan dirinya adalah agar tidak melampauin_va dan dia tidak
bersumpah dengan nama Allah secara dusta. Lalu ketika Nabi sAW
mengatakan demikian, dia baru menyadari bahwa beliau lebih dia
cintai daripada dirinya sendiri, maka dia pun bersumpah menyatakan
itu."

Al Khaththabi berkata, "Kecintaan manusia kepada dirinya
adalah tabiat, sedangkan mencintai orang lain adalah pilihan yang
diperantarai oieh beberapa sebab. Maksud Nabi mencintai pilihan itu
karena tidak ada jalan untuk merubah tabiat hati yang telah
berkarakter demikian. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, berdasarkan hal ini, maka ucapan

Umar yang pertama adalah berdasarkan tabiat, kemudian dia
menghayati, lalu mengetahui berdasarkan pembuktian bahwa Nabi
SAW lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Karena beliau
merupakan sebab keselamatan dirinya dari kebinasaan di dunia dan di
akhirat, maka dari itu Umar memberitahu apa yang dituntut oleh

FATHUL BAARI - I77



pilihan itu. Karena itulah beliau mengucapkan,'$t it:7\ (Ktni

[engkau sudah tahuJ, wahai Umar). Maksudny4 kini engkau sudah

tahu dan mengucapkan apa yang semestinya.

Pandangan sebagian pensyarah yarLg menyebutkan bahwa

maksudnya adalah kini imanmu berlaku, sebab keimanan seseorang

tidak berlaku sehingga akalnya lebih mengutamakan Rasul. Jika

demikian, maka ini adaiah bentuk ungkapan yang buruk yang

seringkali terjadi, seperti perkataan para pembesar ketika tidak

mencermati dan memperhatikan arah pemikiran. Semestinya mereka

tidak bersikap kasar dalam mengingkari orang yang berada dalam

kondisi demikian, tapi cukup dengan memberi isyarat penyangkalan

dengan tetap mewaspadai keteperdayaan agar yarug diingkari itu tidak

menj adi seperti yang diingkarinya.

Kedelapan dan kesembilan, hadits Abu Hurairah dan Zaidbin
Khalid mengenai kisah seseorang yang disewa (diupah).

Penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang hudud.

Yang dimaksud di sini adalah sabda beliau SAW, 9*. ,-# ,s$16i

L+-i'l'lXetahuilah, demi Dzat yang jiwalat berada di tangan-Nya,

sungguh alru akan memutuslmn). Dalam sebagian riwayat tidak

tercantum katalf sebagai pembuka kalimat.

Kesepuluhr'd.-ri t:e 'ot 
nfilii @agaimana menurut kalian jika

Aslam). Maksudny4 mereka mengabarkan kepadaku. Yang dimaksud

dengan Aslam dan yang lain yang disebutkan bersamanya adalah

nama-nama kabilah (suku). Penjelasan hadits ini telah dikemukakan di

awal pembahasan tentang diutusnya Nabi SAW. Sedangkan yang

dimaksud di sini adalah redaksi, i"ii, *'J;l9i'-,.lI rt{O,JGt

(Beliau kemudian bersabda, "Demi Dzat yang iiwaku berada di

tangan-Nya, knlian lebih baik daripada merekn.") Maksudnya,

kelompok ini lebih baik daripada kelompok itu, walaupun ada

kemungkinan di antara kelompok yang tidak diutamakan terdapat
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pribadi yang lebih baik daripada pribadi dalam kelompok yang

diutamakan.

K e s eb elas,'fu{e'J:"iLt (Memp ekerj aknn s eorang p ekerj a). Dia

adalah Ibnu Al-Lutbiyyah, yang bernama Abdullah seperti yang telah

diisyaratkan pada pembahasan tentang zakat dan disinggung juga pada

pembahasan tentang hibah. Penjelasannya akan dipaparkan pada

pembahasan tentang hukum.

Di bagian akhimya disebutkan , ',;"-3 4 U;'y U: ,# 6',i,'6
';ii ,'r,Ut *Vkt ,k 4t b Z6';,;1.nOu Humaid berkata, "Zaid bin

Tsabit juga mendengar itu bersamalu dari Nabi SA[4/, silakan

tanyakan kepadanya.") Saya telah memeriksa Musnad Zaid hin

Tsabit, namun tidak menemukan kisah ini di dalamnya.

Kedua belas,hadits Abu Hurairuh,'&t 6 o:Pli! (seandainya

kalian mengetahui apa yang alat ketahur). Hadits ini telah dijelaskan

pada hadits keenam.

Ketiga belas, hadits Abu Dzar yang dikemukakan secara

ringkas. Penjelasannya telah dipaparkan . secara gamblang pada

pembahasan tentang kelembutan hati, dan redaksinya telah

dikemukakan secara lengkap dengan sanad ini pada pembahasan

tentang zakat.

Keempat belas,t6J: j$ lsutarman berkata). Dia adalah Ibnu

Daud. Hadits ini telah dikemukakan di awal pembahasan tentang
jihad, dan penjelasannya telah dipaparkan dalam biografi Sulaiman

pada pembahasan tentang cerita para nabi. Hal yang terkait dengan

"insya Allah Ta'ald' akan dikemukakan dalam bab "Pengecualian

dalam Sumpah" pada pembahasan tentang tebusan sumpah. Yang

dimaksud di sini adalah redaksi, hr 
'r3 

'ttt 
,:ltl ! ,9#. )b) it* ,S;lt i-tt

(Demi Dzat yang jiwa Muhammqd berada di tangan-Nya, seandainya

beliau mengatakan, "Insya Allah.") Demikian redaksi yang



disebutkan dalam riwayat ini, namun pada beberapa jalur

perirvayatannya seperti yang telah dikemukakan dalam biografi

Sulaiman, tidak menyebutkan sumpah. Berdasarkan redaksi yang

terdapat dalam riwayat ini, dapat disimpulkan bahwa seseorang boleh

menggunakan kata iiiyang dirangkai dengan lafazhAllah. Namun hal

ini ditanggapi bahwa ini sangat jarang, seperti perkataan Urwah bin

Az-Zubair dalam kisah yang lalu, t;io lJEt.UyU |!4 (sungguh

jika engkau telah binasa, mala engkau telah sembuh) dengan

merangkaikannya pada dhamir.

Kelima belas, hadits A1 Bara' bin Azib yang menyebutkan

tentang sapu tangan Sa'ad. Penjelasannya telah dipaparkan pada

pembahasan tentang keutamaan.dan pembahasan teltang pakaian. Di

bagian aktrirnya disebutkan, ,* ,s$ri :Ot;-,'lrl ,f U)fr135'&"7
l#. (Riwayat Syu'bah dan Israil dari Abu Ishaq tidak mencantumkan

lafazh,"Demi Dzat yang jiwalu berada di tangan-Nya.") Maksudnya,

keduanya meriwayatkan ini dari Abu Ishaq, dari Al Bara'

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Al Ahwash, namun hanya

Abu Al Ahwas yang menyebutkan redaksi tambahan ini. Hadits

Syu'bah telah dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan, dan

hadits Israil telah dikemukakan pada pembahasan tentang pakaian

secara maushul.

Al Ismaili berkat4 "Demikian Al Husain bin Waqid

meriwayatkannya dari Abu Ishaq."

Pendapat yang sama pula dikatakan oleh Abu Ashim Ahmad

bin Jawwas dari Abu Al Ahwas yang diriwayatkan oleh Al Ismaili

dari jalurnya, dan dia berkata, "Dia termasuk orang-orang yang

khusus terhadap Abu Al Ahwash."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, guunya Imam Bukhari yang

menambahkan itu dari Abu Al Ahwash adalah Muhammad bin Salam.

Ini disamai oleh riwayat Hannad bin As-Suri dari Abu Ahwash yang
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diriwayatkan oleh Ibnu Majah.

Keenam betas, -,+ jf- "r-?l;;f ,liti ;i, ;o b oti ti,

(Dulu, di antara por, ,orrt k atat-alat tenun -atau olo, ,"oun- roof
ada di muka bumi, tidak ada yang). Demikian redaksi yang disebutkan

di sini, dengan keraguan antara bentuk jarnak dan tunggal.

Sebelumnya, telah dijelaskan batrwa keraguan ini berasal dari Yatrya
yaitu Ibnu Abdillah bin Bukair, gurunya Imam Buhhari dalam hadits

ini. Pada pembahasan tentang nafkah telatr dikemukakan riwayat Ibnu

Al Mubarak dari Yunus bin Yazid dengan redaksi, et:i Sil gara

pemilik alat-alat tenun) dalam bentuk tunggal tanpa keraguan.

Demikian juga riwayat Al Ismaili dari jalur Anbasah dari Yunus.

Hadits ini telah dijelaskan di akhir pembahasan teirtang keutamaan.

Abu Suffan yang dimaksud di sini adalatr Abu Suffan bin
Harb, ayahnya Mu' awiyah.

* ,yt (Seorang laki-laki yang sangat kikir).Penjelasannya

telah dipaparkan pada pembahasan tentang nafkah.

g':flu:,7 lftao*, jitra itu dilalairan dengan cara yang patut).

Huruf ba' hi terkait dengan nafl<ah, bukan de,ngan penafian. Pada

pembahasan tentang keutamaan disebutkan dengan redaksi, it .f ,jri
|'tA-(Beliau menjawab, uTidak, kecuali dilahiran dengan cara

yangpatut ') Ld lebih jelas.

Ketujuh belas, hadits Abdullatr bin Mas'ud. Penjelasannya

telah dipaparkan pada pembahasan tentang kele,mbutan hati.

Kedelapan belas, hadits Abu Sa'id bahwa surah Al Ikhlaash
setara dengan sepertiga Al Qur'an. Penjelasannya telah dipaparkan
pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an.

Kesembilan belas,hadits Anas bin Malik. Penjelasannya telah
dipaparkan pada pembahasan tentang sifat shalat.
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Kedua puluh, Jr tti ;9ilp";:1 lnotro seorang wanita dari

golongan Anshar). Saya belum menemukan nama wanita Anshar

tersebut dan juga nama anak-anaknya.

r-;ig( t4in (Beserta anak-analcnya). Dalam riwayat Al

Kasymihani dicantumkan dengan redaksi, r4l\\l lAnak-anak

mililcnya).

"r;\ qdt '*\''6Jl (Sungguh kalian adalah manusia yang

paling aku cintai). Hal ini telah dikemukakan pada pembahasan

tentang keutamaan kaum Anshar.

Hadits-hadits pada bab ini menunjukkan bahwa seseorang

boleh bersumpah dengan nama Allah. Sebagian orang memakruhkan

karena alasan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat224, rjW;'15

E:J"r.ilitr (Janganlah kamu jadikan [namal Allah dalam

sumpahmu sebagai penghalang). Lagi pula ada kemungkinan tidak

dapat melaksanakannya. Riwayat yang menunjukkan bahwa ini
diartikan apabila berkenaan dengan ketaatan, atau bila ada kondisi

yang memerlukannya sebagai penegas suafu perkara, atau unfuk

menunjukkan besarnya suatu perkara, atau ketika menyatakan klaim

di hadapan hakim dalam keadaan benar.

4. Janganlah Bersumpah dengan Nama Bapak-bapak (Nenek

Moyang) Kalian

CrA at. t

fL; l,tP .llt

'li ,Jut ,y1\
& )tJ?t'oi ,r4z\t ,*r';L; lt *'*
LilX -,*r, e';i- ;:)- *&Ai;.'fr'tr',i',
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if .l-, L-Jfi Gy; ok'; ;6fr rgr';bf'€g;ili,r 3t

.L!,!. ).

6646. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW
mendapati Umar bin Ktraththab 

-ketika sedang berjalan dalam

rombongan kendaraan- bersumpah dengan bapalary4 maka beliau
pun bersabd4 "Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian
bersumpah dengan nama bapak-bapak (nenek moyang) kalian.
Barangsiapa yang bersumpah malu hendalorya bersumpah dengan

nama Allah atau sebailatya diam."

,), Jo,i:rr-';.L'.1- ::;'i.t,)v :rJL jti'iti qW i *
i6 .Eq r;y oi gW ii,r 3t ,*, {,i,t.J- i' J;,
tfti - *3 rlLht * o[t'.q $ ti;'.k 6 itf :';.L

,+'ft *'n'yruli\,bU ,Su .t:;7,t,

't-# iyl ,SG: .'e-b:t, f ';ft 'oal:'rt$lt, J* e:t

,:)L\,*ut*,# /; * t'1.G":)11 *"#:,
t*tt

6647.Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Salim berkata: Ibnu Umar
berkata: Aku mendengar Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda

kepadaku, 'Sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan

nama bapak-bapak (nenek moyang) kalian'."

Umar berkat4 "Demi Allah, aku tidak pemah bersumpah
dengan itu semenjak aku mendengar Nabi SAW, baik dengan sengaja

maupun menceritakan itu (dari orang lain)."

Mujahid berkata, "Atau peninggalan dari pengetahuan (orang-
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orang dahulu) . Maksudnya, meninggalkan ilmu."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Uqail, Az-hrbatdi dan Ishaq

Al Kalbi dari Az-Zuhi.

Ibnu Uyainah dan Ma'mar berkata: Dari Az-Zuhri, dari Salim,

dari Ibnu lJmar, 't{abi SAW mendengar lJmar."

,i'; cii" ?nt urr';.J ; lt'*'d; :J6 t6-:'u.t {:L
'$.Urrryt);,t ,$, {'fu, Ji lt J?3iC

6648.Ibnu Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Abdullah bin Umar RA berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak

(nenek moyang) kalian' ."

trr "';St se 6. ort :Jv
c

,#*\i i.-t r-o a'At$ d.ut :Jv ?t6;lt i r&: *
J *.;e *L.a i,!e -;b\i ; ; €l +,!s",',eY, !:t

iy iG:ta, C 4t'Jr'^fk';L,Jt 'u '^fk 7l i, n, ,r 'u ".tr, ;+j ,u:'f qi'u Y:';+i 'gG''
:JrJ iih ) 7,i'i; ,lir;a r*, lr\ $i; jyllt-

;-i : Jw,tL tG,*) ?*r *'t,lL ht * ;ntl'r'., iY
J :as c;At t* .,sr':Jt"? *i *1;G tt;j-yu\i vtt

Ji:r-bt?:rti.-j-\ *,t \t,k it J';:_,';Ly;*
! i'', ,:^A ej ,Y\t ** at J'yr r* **'i

JI ;

lfu-
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LJt I bl'.:ii rar;;;!g Gy :d c* *t gej .ti *
;3k bt,#, ;|Jb uf 'J' ;\,i*,t# t'll+ \1 )
,".,?'; rs$'4,1f q+ ft 6? s.,i; ,# ,b'+iv i'ri

qak,
6649. Dari Zahdam, dia berkat4 "Antara pendudtrk Jarm ini

dan orang-orang Asy'ari telatr terjalin cinta dan persaudaraim. Ketika
kami sedang di tempat Abu Musa Al Asy'ari, disuguhkan kepadanya
makanan yang di dalamnya terdapat dagng ayirm. sementara di antara
orang-orang yang hadir terdapat seorang laki-laki dari bani raimillatr
yang berkulit merah. Tampaknya, dia seorang budak, maka Abu Musa
mengajaknya makan, namun dia berkat4 'sesungguhnya aku pernatr
melihatnya (ayam itu) memakan sesuatu yang aku. merasa jijik, lalu
aku bersumpah unfuk tidak memakannya selamanya,. Abu Musa
berkata, 'Berdirilatr, ak?rr kuceritakan kepadamu tentang hal itu.
Sesungguhnya aku mendatangi Rasulullah sAw bersama sejumlah
orang dari golongan Asy'ari untuk minta ke,ndaraan pengangkut, lalu
beliau bersabda, "Demi Allah alat tidak alcan menganglatt kalian, dan
alat tidak mempunyai sesuatu untuk menganglrut kalian". Selanjutnya
dibawakan kepada Rasulullah sAw harta rampasan yang berupa unta,
lalu beliau bertanya tentang kami, beliau bersabda, *Mana or.ang-
orang Asy'ari itu?"

Beliau kemudian memerintahkan unfuk memberikan kepada
kami lima kawanan unta yang gemuk-gemuk. Setelatr kami bertolak,
kami berkata, "Apa yang kita lakukan? Rasulullah SAW telah
bersumpah untuk tidak mengangkut kami dan beliau tidak mempunyai
sesuatu untuk mengangkut kami, tapi kemudian beliau mengangkut
kami. Kami telah menyebabkan Rasulullah lupa akan sumpahnya.
Demi Allah, kami tidak akan beruntung selamanya". Maka kami pun
kembali kepada beliau, lalu kami katakan kepada beliau,
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"sesungguhnya kami telah datang kepadamu agar engkau mengangkut

kami, lalu engkau bersumpah untuk tidak mengangkut kami, dan

engkau tidak mempunyai (kendaraan) untuk mengangkut karni".

Beliau pun bersabda, "sesungguhnya buknn aht yang menganglatt

lealian, alran tetapi Allah-lah yang menganglan knlian. Demi Allah,

alat tidak bersumpah tentang suatu sumpah lalu alu melihat yang lain

lebih baik darinya, kecuali alat melaksanakan yang lebih baik itu dan

menebusnya."

Keteransan l.Iadits:

(Bab janganlah knlian bersumpah dengan nama bapak-bapak

(nenek moyang) knlian). Judul ini adalatr redaksi riwayat Ibnu Dinar

dari Ibnu Umar pada bab ini secara rit gkas sebagaimana yang akan

saya jelaskan. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Abu Daud dari

riwayat Ibnu Dasah, darinya, dari hadits Abu Hwairatr seperti itu

dengan tambahan, it il tSit;;ri,;ri.!-!rr ri'&W\t t &.W/94;; t
(Janganlah kalian bersumpah dengan bapak-bapak kalian, tidak pula

dengan ibu-ibu kalian, dan tidak pula dengan selrutu-selafiu- Dan

janganlah knlian bersumpah kecuali dengan nama Allah).

';;-'$:t.7ti.^ir 'i.'#':s:rii'p: *vht e lti?i'ot (Bahwa

nasulullah SAW mendapati (Jmar bin Khaththab ketika sedang

berjalan). Redaksi ini mengindikasikan bahwa hadits ini berasal dari

Musnad Ibnu (Jmar. Selain itu, redaksi yang sama disebutkan dalam

riwayat Abdullah bin Dinar dari Ibnu lJmar, dan saya juga tidak

melihat perbedaan dari Nafi' dalam hal ini kecuali apa yang

dikemukakan oleh Ya'qub bin Syaibah, bahwa Abdullah bin Umar Al

Umari, periwayat yang dha'if, meriwayatkannya dari Nafi', dia

berkata: '",-;" ,f ,* i., ,f (Dari lbnu (Jmar, dai Umar). Kemudian

dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh ubaidullah bin Umar Al umari,

periwayat yatgtsiqah, dari Nafi', nzlmun tidak menyebutkan, |# ,f
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(dari Umar). Demikian juga yang diriwayatkan oleh para periwayat
tsiqah dari Nafi', namun dalam riwayat Ayyub dari Nafi' disebu&an,
bahwa Umar tidak menyebutkan, F y., if (Dari lbnu ()mar)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, diriwayatkan juga oleh Muslim
dari jalur Ayyrb, dan diriwayatkan pula dari sejumlatr satrabat Nafi'
yang sesuai dengan riwayat Malik. Menurut Al Mizzi, sebagaimana
yang dicantumkan dalam kitab Al Athraf bahwa dalam riwayat Abdul
Karim dicantumkm,"-.7L i.t f ,p6'* (Dari Nofi', dari lbnu Umar)

di dalam Musnad .(Jmar. Namun ini terbantah karena Muslim
mengemukakan dengan sanad-nya yang mencapai tujuh orang dari
para sahabat Nafi', termasuk Abdul Karim, kemudian ketujuh orang
itu semuanya mengatakm,'rJb i., f ,pS'* (Dari Nart', dai lbnu

{Jmar) seperti kisa}r ini. Al Mizzijuga mengemukakan enarn jalur
lainnya dalam Musnad lbnu (Jmar, nirmun ada perbedaan dalam
riwayat Salim bin Abdillah bin Umar dari ayatrny4 sebagaimana yang
diisyaratkan Imam Bukhari yang akan saya sebutkan.

f; d (Dalam rombongan kendaraaz). Dalam Musnad

Ya'qub bin Syaibal, dari jalur Ibnu Abbas, dari Umar disebutkan
dengan redaksi, '#irjp 3' ,P !, )rtgrt? Cll',56s1g.
(Ketikn aht berlcendaraan dan sedang berjalan dalam suatu
peperangan bers ama Rasulullah SAn.

*tr'r.ilil- (Bersumpah dengan bapaknya). Dalam riwayat

Su$an bin Uyainah dari Ibnu Syihab disebutkan, Xlr ,,[; il 5j.,, at

er?:,tl: ,:J'tr;-'F: ,*.i.W-'$:r'F g-'J] S qaon o Rasutuuah

SAW mendengar (Jmar sedang bersumpah dengan bapalorya, saat itu
dia berkata, "Demi bapaklat, demi bapal(lat.') Dalam riwayat Ismail
bin Ja'far dari Abdullatr bin Dinar, dari Ibnu Umar disebutkan
tambahan, *tit{ 'r)l;S ,,1:} U(,i (Orang-orang euraisy memang

bias a bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka).
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pq rlp: Lf F,lg &r ir1 rf :Jui lnetuu kemudian bersabda,

"Ketahuilah, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah dengan

nama bapak-bapak kalian). Dalam riwayat Al-Laits yang berasal dari

Nafi' disebutkan, 'Fi *vh, e !t',5?:7,;A (Maka Rasulullah

SAW memanggil mereka). Sementara dalam Mushannaf lbnu Abi

Syaibah,dari jalur Ikrimatr disebutkan, f iriii '&-* ti CV ,';l'|16

^-l;itt & l' ',s'*tttg,'c-iiiri 
&'r1, t3it;; x,\rrlt'u h,)jut gj:

;*,t4'H ? g-:*i, t,l!{, i{b. ;&t'f'bt'ot i,i't ;-'& t g*r,
berkata: Alat pernah menceritakan suatu pembicaraan kepada suatu

lraum, lalu alru berkata, "Tidah demi bapakht." Makn seorang laki-

laki di belakanght berkata, "Janganlah kalian bersumpah dengan

bapak-bapak knlian." Alat kemudian menoleh, ternyata Rasulullah

SAW, beliau lalu bersabdo, "seandainya seseorang dari knlian

bersumpah dengan Al Masih, maka binasalah dia, padahal Al Masih

tebih baik daripada b apak-bapak kalian. ")

fuwayat iri mursal namun dikuatkan.oleh riwayat kami. At-
Tirmidzi meriwayatkan dari jalur lainnya , ,1d7")*i'6 '^fi ,:;3 i., *
,J:g-'{-,i *vXtt * !, J';,3ti*,jr, ,i' ;i".'.it;s I ,jGi .g<sri't
'A71'tl';S 'ttl n' 

,li1 
',* V (Dan lbnu (Jmar, bahwa dia mendengar

seorang laki-laki berkata, "Tidak, demi Ka'bah." Maka dia pun

berkata, "Janganlah engkau bersumpah selain dengan nama Allah,

karena sesungguhnya alw telah mendengar Rasulullah SAW

bersabda, 'Barangsiapa bersumpah dengan selain nama AUah, maka

dia telah kufur, atau berbuat syirik'."). Setelah meriwayatkan hadits

ini, At-Tirmidzi berkat4."Hadits ini hasan." Hadits ini juga dinilai

shahih oleh Al Hakim.

Sabda beliau, '!|J1'J1'3'd) 
lmaka dia telah kufur, atau

berbuat syirtk) adalah teguran keras, dan berdasarkan ini ada yang

mengatakan bahwa hal tersebut haram.
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'c';A.if irr U-t+ii ri,e irri ;,s (Barongsiapa yang bersumpah

malw dia hendabtya bersumpah dengan nama Allah atau diam). Para

ulama berkata, "Rahasia larangan bersumpatr dengan selain Allah,
karena bersumpah dengan sesuatu berarti mengagungkan sesuatu ifu,
padahal pada hakikatnya keagungan itu hanya milik Allah semata."

Zhahir hadits ini mengkhususkan bersumpah dengan nama

Allah, namun para atrli fikih sependapat bahwa sumpah itu satr dengan

nama Allah, Dzat-Nya dan sifat-sifat-Nya. Kemudian mereka berbeda

pendapat mengenai bersumpah dengan sebagian sifat sebagaimana

yang telah disinggung sebelumnya. Tampaknya, yang dimaksud oleh

sabda beliau, iorr, {uA*un Dzat, bukan khusus latazcr.Allah.

Adapun hukum bersumpatr dengan selain itu jelas terlarang,
namun apakah larangan itu merupakan pengharaman? Mengenai ini
ada dua pendapat di kalangan ulama Maliki. Demikian yang dikatakan
oleh Daqiq Al Id, dan yang masyhur di kalangan mereka, bahwa
hukumnya malcnrh. Perbedaan pendapat mengenai ini juga terjadi di
kalangan ulama Hanbali, namun yang masyhur di kalangan mereka,

bahwa hukumnya haram. Pendapat yang sama pula dinyatakan oleh
kalangan ulama Aahiri.

Ibnu Abdil Barr berkata, 'Menurut rjma', tidak boleh
bersumpah dengan selain Allah."

Maksud tidak boleh ini adalah makruh, yaitu lebih umum
daripada pengharaman dan pemakruhan yang mendekati halal, karena

di bagian lain dia berkata, "Para ulama sependapat bahwa sumpah

dengan selain Allah hukumnya makruh dan dilarang. Seorang pun

tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah."

Perbedaan pendapat juga terjadi di kalangan ulama Asy-Syaf i
yang bertolak dari perkataan Asy-Syaf i, "Aku lhawatir bahwa
bersumpah dengan selain rurma Allatl adalatr suatu kemaksiatan." Lri
mengesankan kebimbilgffi, dan mayoritas sahabatnya menyatakan
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hukumnya adalah malcruh tanzih (meninggalkan yang tidak baik).

Imam Al Haramain berkata, "Madzhab Asy-Syaf i
memastikan bahwa hal itu makruh."

Yang lainnya menjelaskan, bahwa jika meyakini sesuatu yang

disumpahkan itu mengandung keagungan sebagaimana terhadap

Allah, maka haram bersumpah dengan sesuatu ifu, dan dengan

keyakinan itu dia menjadi kafir. Ini sesuai dengan hadits tersebut.

Namun bila bersumpah dengan selain nama Allah karena meyakini

keagungan yang layak bagrnya (narnun tidak seperti mengagungkan

Allah), maka dia tidak kafir karena hal itu, tapi sumpatrnya tidak satr.

Al Mawardi berkata, "Seseorang tidak boleh bersumpatr

dengan selain nama Allah, baik dalam masalah talak, memerdekakan

budak, maupun nadzar. Jika hakim meminta seseorang bersumpah

dengan sesuatu, maka jabatannya harus dicopot karena kebodohannya

itu."

€$-ar lt,d-.r *vht.J- 1' Jj,1,!,!ri (Rasututtah SAry

bersabda kepadala4 "Sesungguhnya Allah melarang kalian.'). Dalam

riwayat Ma'mar dari Ibnu Syihab dengan sanad ini disebutkan dengan

redaksi, irr !t 'irii ,rt'+i *t rut *vh, ,b lt J?; gi* ,'-re ,f
(Dari (Jmar, "Rasulullah SAW mendengarlru ketika alat bersumpah

dengan ayahla4 lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah'.")
Setelah itu disebutkan haditsnya. Demikian hadits yang diriwayatkan

oleh Imam Ahmad darinya.

Pi P lr' ,p u'lr {;,, ig t4;'*ts; v irrg loemi Allah, aht

tidak pernah bersumpah dengan itu semenjak aku mendengar Nabi

SAn. Dalam riwayat Muslim disebutkan tambahan redaksi, W ,#;-

(Melarang itu).

tj l1 (Maupun menceritakan itu [dari orang l"r"D.

Maksudny4 menceritakan dari orang lain, seperti aku tidak pernah
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bersumpatr deirgan itu dan aku tidak p€rnah menceritahan itu dari

orang lain. Ini ditunjg}kan oleh redaksi yang disebutkan dalart

riwayat uqail dari Ibnu syihab yang diriwayatkan oleh Muslim, ti
t+.',flrrrj,W ,#f,Y.', *vbt & !, f?t'6*iii 

'i,. 
|i; 6n

tidak pernah bersumpah dengan itu semeniak aht mendengar Nabi

sAW melarang itu, dan tidak juga aht membicarakan itu). Ada

kejanggalan tentang penafsiran ini karena redaksinya ':a TV gX"

bersumpah), sedangkan orang yang menceritakan telrtang orang lain

tidak disebut seorang yang bersumpah. Hal ini dijawab, bahwa

maksudnya adalah, tidak pula aku menceritakannya dari orang lain-

Atau mungkin kalimat 'r>if- pm bersumpah) mencakup makna 'cJk

(alat membicarakan).Ini dikuatkan oleh riwayat Uqail tadi'

Sernentara itu, guru kami meiryebutkan dalam kttab Syarh At-

Tirmidzi,bahwa kata rli] bisa bermal<na lain, yaitu t]u-*i (pilihan)'

Contohnya adalatr, ,?, ";t (dia lebih mernilih sesuatu). Seakan-akan

dia berkata, "Dan tidak pula bersumpatr dengannya karena

memilihnya daripada yang lain." Guru kami juga berkat4
..Kemungkinan juga ui kembali malara membanggakan nenek

moyang sebagai penghormatan bag mereka. Seakan-akan dia

mengatakan, 'Aku tidak pematr lag bersumpatr dengan bapak-

bapakku dalam rangka membanggakan mereka''"

Guru kami mengatakan, bahwa kemungkinan kata rf. ri berasal

dari fLr (ingat) sehingga seolatr-olah dia mengecualikannya dari

mengucapkannya karena lupa. Ini sesuai dengan penafsiran tH y*g

ditafsirkan sebagai pilihan, seakan-akan dia berkata, "Baik sengaja

mauprm karena mernilih."

Ibnu At-Tin menyatakan dalam Syarat[rya, 
*t;itrberasal dari

i':-5, (penyebutan). Seolah-olah dia mengatakan, 'A1clr tidak pernatr
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l_agr mengucapkannya dari diriku sendirinya, dan tidak pula aku

mepp gritakanny,a,dari selainku bahwa dia bersumpah dengan itu' . "

. Kemudian dia berkata, "Ad-Dawudi berkata, 'Maksudnya, aku

tidak pernah lagi beqsumpah denganny4 dan tidak pula menyebutkan

supnah orang lain dengannya'. Seperti kalimat, sesungguhnya fulan

mengatakan,'Dengan kebenaran ayahku'."

Pendapat ini juga janggal, karena perkataan Umar tersebut

mengindikasikan bahwa dia menjaga diri dari mengucapkan itu secara

mutlak, Ialu bagaimana'bisa dia mengatakannya dalam kisatr ini? Lalu

disanggah, bahwa hal semacam ini dimaklumi karena ada kepentingan

untuk menyampaikan.

,3t is- <*'u i;sr':t> ,"+* S6 luuiattid berkata, "Atau

peninggalan dari pengetahuan [orang-orang dahuluJ," maksudnya

adalah meninggalkan ilmu.") Demikian redaksi yang dicantumkan

dalam semua naskah, (i6-).,l.tsa, ini diriwayatkan secara maushul oleh

Al Firyabi dalam tafsirnya, dari Warqa', dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujatrid, tentang firman Allah dalam suratr Al Ahqaaf ayat 4, i.t\
*',y i:)v|'ri tb ,F'n y$r(Bawalah kepadalat kitab yang sebelum

[Al Qur'anJ ini atau peninggalan dari pengetahuan [orang-orang
dahuluJ), dia mengatakan, ulJg lUYt (Maksudnya, seseorang yang

meninggalkan ilmu). Tampaknya, kata l;f tuput dalam naskah Imam

Bukhari. Dalam penafsiran surah Al Ahqaaf telatr dikemukakan

nukilan dari Abu Llbaidah dan lairurya mengenai lafazh ini beserta

perbedaan qira' ah dan maknanya.

Ash-shaghani dan lainnya menyebutkan, bahwa itu dibaca

j\gaijL-i1. Hadits Ibnu Abbas tersebut juga diriwayatkan oleh Ahmad,

dan dia ragu tentang status marfu:nya. Hadits ini diriwayatkan pula

oleh A1 Hakim secara mauquf, dan inilah yang kuat. Tentang firman

Allah dalam surah Al Alqaaf ayat 4, p u{u(')l (Atau peninggalan
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dari pengetahuan forang-orang dahuluJ), Ar-Raghib berkata, "Dibaca

,:;-,Jf')t yaitu sesuatu yang diriwayatkan, yat<ni ditulis sehingga tersisa

suatu bekas atau jejak. Kalimat l-+l' b:;fberarti aku meriwayatkan

(menukil) ilmu. Asal makna ,.dr It (bekas atau jejak sesuatu) adalah

terjadinya sesuatu yang menunjukkan akan keberadaannya (yalad

pernah ada)."

Kesimpulan yang dapat diambil dari perkataann)ra tersebut ada

tigq yaitu: (a) sisa, asalnya adalah it tl.- flJ.j- lu:J't ii, seakan-

akan itu adalah sisa yang dikeluarkan lalu menyebar, O) riwayat, dan

(c) dari ltiyaitu tanda/bekas.

q -..- !! *',#t i1;-"{5'e$1,i"# a,;t, (Hadits ini

diriwayatlmn juga oleh Uqail, Az-Zubaidi dan Ishaq Al Kalbi dari Az-

Zuhri). Riwayat penguat Uqail diriwayatkan secara maushul oleh

Muslim dari jalur Al-Laits bin Sa'ad dariny4 dan saya telah

menjelaskan mengenai ini. Al-Laits me,rnprmyai sanad lain yang dia

riwayatkan dari Nafi', dari Ibnu lJmar, lalu dia menjadikannya dart Al
Musnad. Riwayahya itu telatr dikemukakan pada perrbahasan tentang

adab. Seme,ntara riwayat penguat ,M-Zrbndi diriwayatkan secara

maushul oleh An-Nasa'i secara ringkas dari jalur Muhammad bin

Harb, dari Muhammad bin Al Walid Az-Ztbudi, dari Az-Zrfiti, dari

Salim, dari ayahnya, batrwa dia mengabarkan kepadanya , il ,;7
o !,1 :'fr J,6 &q r1;ybt €Wilr i,r 

'iri pi *Xo',p *, l?,t
t; It rfri r4.'oiiV lOori (Jmar, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

"Sesungguhnya Allah melarang knlian bersumpah dengan bapak-

bapak lralian." Umar berlmta, "Maka demi Allah, alat tidak pernah

lagi bersumpah dengan itu, baik dengan sengaja maupun

menceritaknn itu [dari orang larn|).

Adapun riwayat penguat Ishaq Al Hakim, yaitu Ibnu Yahya Al
Himshi, kami temukan secara maushul di dalam naskalurya yang
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diriwayatkan dari jalur Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim bin Syadzan,

dari Abdul Quddus bin Musa Al Himshi, dari Sulaim bin Abdil

Hamid, dari Yahya bin Shalih Al Wuhazhi, dari Ishaq dengan redaksi,

yAt'i.'#'i:1 ,gftt ,fi ,r1'* ,:-# /. ii, l* A. d.L' G?i ,:*V!lt ;
i':fr Ft #; tu' & l' J';J,.:)'d* :itl loari Az-Zuhri, Satim bin

Abdillah bin {Jmar mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia

mengabarkan kepadalat, bahwa Umar bin Khaththab berkata, "Alan

mendengar Rasulullah SAW bersabda.") Setelah itu disebutkan

redaksi seperti riwayat Yunus yang diriwayatkan oleh Muslim, nitmun

setelalr redaksi, W ,#J"(melarangnya) dia menyebutkan, r4'.cJjk'g
(;l \ tlri (Dan tidak pula mengatakannya, baik dengan sengaja

maupun menceritakan itu [dari orang lam|).Dengan demikian dia

telah memadukan lafazh Yunus dan lafazh Uqail. Imam Muslim

menyatakan, bahwa Uqail tidak menyebutkan lafazh, lJ \i t]Jts
(Baik dengan sengaja maupun menceritakan itu [dari orang lainJ) di

dalam riwayatnya.

Xo' .rr; Ut'',.,-" ,# /.t ,f f.',*'€.i:J, ,f Wi"*L ;.t S'6t

'*'Fs * (nnu Uyainah dan Ma'mar berkata: Dari Az-Zuhri,

dari Salim, dari lbnu (Jmar, "Nabi SAW mendengar Umar. ') Riwayat

Ibnu Uyainah diriwayatkan secara maushul oleh A1 Humaidi dalarn Al
Musnad darinya dengan redaksi ini. Demikian juga yang dikatakan

oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dan mayoritas sahabat Ibnu Uyainah

darinya, termasuk Imam Ahmad. Disebutkan oleh Muhammad bin

Yahya bin Abi Umar Al Adani, Muhammad bin Abdillah bin Yazid

Al Muqri' dan Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi dengan sanad

ini dari Ibnu Umar, dari Umar , 'ni:": Uo \t i* lt l:;tt ,f
(Ras ulul I ah SAW m enden g arku).

Hal ini telah dijelaskan oleh A1 Ismaili, dia berkata, "Ada

perbedaan riwayat pada Sufyan bin Uyainah dan Ma'mar'" Kemudian

dia mengemukakannya dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufyan, di
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dalam riwayatnya dia menyebutkan, 'nL:,t{i; ht ,P ,;,'ot';&"*
47 r-U:X-l;, ' {Dari (Imar, bahwa Nabi SAW mendengarnya

bersumpah dengan ilama bapaknya). Kemudian Al Isma'ili berkata"

"Se,me,ntara Amr An-Naqid dan lainnya berasal dari Suffan dengan

sanad-nyahingga Ibnu IJmar, 'fr € Pi * tt .p 
'o3r 

iri (Bahwa

Nabi SAW mendengar Umar)." Sedangkan riwayat Ma'mar

diriwayatkan secara maushul oleh Ahmad dari Abdurrazzaqdainya.

Abu Daud juga meriwayatkannya dari Ahmad.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dilakukan oleh Muslim

mengindikasikan bahwa riwayat Ma'mar juga demikian, karena dia di

permulaannya menyebutkan riwayat Yunus, kemudian

mengemukakannya hingga Uqail, lalu dia menyebutkan, 'OtLi,"y$:bi

'.J;i €gl ,sfi}t |tb 65 :ta $L U. et '1i!1'$. 1*naq bin lbrahim

dan juga Abd bin Humaid menceritalran kepadit kami, keduanya

berkata: Abdunazzaq memberitahukan kepada lrami, Ma'mar

memberitahukan kepada kami). Setelatr itu keduanya berkata: Dari

Az-Ztfrri, dengan sanad ini, yakni .sanad yang dikemukakan Yunus,

seperti redaksi yang dikerrukakannya. Kemudian dia berkata, "Hanya

saja dalarn hadits Uqail dicantumk an, 4.'rAk 13 (Dan tidak pula

membicarakannya)." Tapi Al Isma'ili menyebutkan, bahwa Ishaq bin

Ibrahim meriwayatkannya dari Abdurrazzaq seperti riwayat Ahmad

darinya Al Isma'ili jrrga meriwayatkanya dari jalur Ibnu Abi lJmar,

dari Abdurrazzaq, lalu dia mengatakan di dalam riwayatnya dari

IJmar, '.ilri'jj4ria Xur * U, ,.y (Nabi SAW mendengarlat

bersumpah). Demikian juga yang dikatakan oleh Muhammad bin Abi

As-Sari dari Abdurrazzaq. Al Ismaili menyebutkan, bahwa Abdul A'la
meriwayatkannya dari Ma'mar, namun di dalam sanad-nya tidak

menyebutkan "dari Umat'' seperti riwayat Ahmad.

Selain itu, ham Ahmad meriwayatkan dalam Y,rtab Al Musnad

dari riwayat Abdul A'la. Ya'qub bin Syaibah berkata, "Ishaq bin
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Yatrya rneriwayatkannya dari Salim, dari ayaltnya, dan tidak
menyebutkan dari I-Jmar. "

Jadi, perbedaannya pada Az-Ztthi yang diriwayatkan oleh
Ishaq bin Yahya, sedangkan dia adalah ahli hadits yang kredibel.
Tampakny4 Ibnu Umar mendengar redaksinya dari Nabi SAW,
sementara kisah yang dikemukakan mengenai llmar, dia ceritakan
dari dua sumber.

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Teguran tentang bersumpah dengan selain nama Allah.
Sumpah disebutkan secara khusus dengan nama bapak (nenek

moyang) dalam hadits Umar, karena itu muncul berdasarkan

sebab tersebut, atau hal ini disebutkan secara khusus karena

orang Arab terbiasa bersumpah dengan nama itu, seperti yang

disebutkan dalam riwayat lainnya, Q,fi 'ilF "F"-J U,&i
(Orang-orang Quraisy memang biasa bersumpah dengan

nama bapak-bapak merelm). Sedangkan keumumannya

ditunjukkan oleh sabda beliau, l-, ll U);;-*i Ap oS U
(Barangsiapa bersumpah, mala jangan bersumpah kecuali
dengan nama Allah).

Tentang sumpah di dalam Al Qw'an yang disebutkan dengan

selain nama Allah, ada dua jawaban:

a. Di dalam sumpah itu ada kalimat yang tidak disebutkan,
yaitu demi Tuhan matahari, dan sebagainya.

b. Sumpah itu khusus bagi Allah, karena jika Allah
menghendaki untuk mengagungkan salah satu makhluk-
Nya, maka Dia berhak bersumpah dengan itu, namun
selain Allah tidak berhak melakukan itu.

Adapun riwayat yang menyelisihi, seperti sabda beliau SAW
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kepada seonmg badui, A:r-b'oi*!t+iif (Demi ryahnya,

beruntunglah dia, jilco dia benar). Per{elasannya tela}r

dikemukakan di awal penjelasan hadits ini pada btrb'Kesucian
adalah sebagian dari Islam" pada pembahasan tentang
keimanan, beserta jawabannya, dan diterangkan juga bahwa di
antara atrli hadits ada yang menyangsikan ke-shahih-an
lafazhnya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Lafazh ini tidak terpelihara kare,na

diriwayatkan dari periwayatnya, fitu Isma'il bin Ja'far
dengan redaksi, O.*br.frilJtl (Demi Allah, beruntunglah

dia, jilra dia benar). hri lebih utama daripada riwayat orang
yang meriwayatkan darinya dengan redaksi, *J}'dtf (Demi

ayahnya, beruntunglah dia). Sebab, itu adalah lafazh munknr
yang ditolak oleh atsar-atsar yang shahih.Itu juga sama sekali
tidah terdapat dalam riwayat Malik."

Yang lain menyatakan, bahwa sebagian periwayatnya keliru
me,nyebutkan *!t (demi ayohnya) dari asalnya, iirj (Deni

Allah).Ini memang mungkin terjadi, tapi yang seperti ini tidak
dapat dipastikan berdasarkan kemungkinan atau asumsi. Hal
se,perti ini pun ada yang berasal dari lafazh Abu Bakar Ash-
Shiddiq tentang kisah seorang pe,ncuri yang mencuri perhiasan

puteriny4 dia mengatakan, d1rj ,#. |!i5 g'*1: (Demi

ayahmu, malammu hanyalah malam seorang pencan). Ini
diriwayatkan juga dalam l<rtab Al Muwaththa' dan lainnya.

As-Suhaili berkata, "Disebutkan juga yang serupa dari hadits
marfu'yang lain, yang mana beliau mengatakan kepada orang

yang bertanya, "sedekah apa yang paling utama?"'t:li.-$ f:*.?t

(Demi ayahmu, sungguh engkau akan diberitafta). Hadits ini
diriwayatkan oleh Muslim.
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Jika memang benar demikian, maka jawabannya sebagaimana

berikut:

Pertarna, lafazh ini biasa terlontar dari lisan mereka secara

spon{an tanpa dimaksudkan sebagai sumpah, sedangkan

larangannya adalah bagt yang memaksudkannya sebagai

sumpatr. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al Baihaqi. An-
Nawawi berkata, "Ini adalahjawaban yang tepat."

Kedua, dal4m perkataan mereka ada dua maksud, yaitu untuk

mengagungkan dan untuk menegaskan, sedangkan yang

dilarang adalah bagr yang pertama (yang bermaksud

mengagungkan). Di antara contoh perkataan mereka sebagai

penegasan, bukan sebagai pengagungan adalah ucapan seorang

penyair, *t dl,b,i, gj ;a (Demi ayah para pengkhianat,

sungguh aku mencintainya). Sedangkan yang lain

mengungkapkan, 1 rQ.t:ti; ,f!r ri $6i €yt'JJ,,\ & i,]r|'oy

}n;l gi*a Laila tidak meninggalkan pesan untuklat maka demi

ayah para musuhnya, sungguh alcu tidak akan

memberitahukannya). Tidak ada dugaaq bahwa yang

mengucapkannya bermaksud mengagungkan ayah para

musuhnya sebagaimana halnya yang lain juga tidak bermaksud

mengagungkan ayah orang-orang yang berkhianat. Ini
menunjukkan bahwa maksudnya adalah perkataan, bukan

pengagungan.

A1 Baidhawi berkata, "Lafazh ini termasuk lafazh yang biasa

ditambalrkan dalam perkataan yaflg berfungsi sekadar

pengakuan dan penegasan, bukan sebagai sumpah,

sebagaimana halnya kata seru yang ditambahkan sekadar untuk

mengktrususkan bukan dimaksudkan untuk menyeru. "

Namun jawaban ini ditanggapi, bahwa zhahir redaksi hadits

Umar menunjuk*an bahwa dia memang bermaksud untuk
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bersumpatr, karena pada sebagian jalurnya dia mengatakan, l

g ji\ ,*!t (Tidak, demi ayahlat. Tidak, demi ayahht), lalu

dikatakan kepadanya, t3ll4 1 (Janganlah knlian bersumpah).

Seandainya itu bukan sumpah, berarti larangan itu tidak sesuai

dengan tempatnya. Karena itulah sebagiart mereka

mengemukakan j awaban selanj uhYa

Ketiga, dulunya memang dibolehkan, kemudian dihapus'

Demikian pendapat yang dikatakan oleh Al Mawardi dan Al

Baihaqi.

As-Subki berkata, 'Mayoritas pensyarah berpendapat

demikian, bahkan Ibnu Al Arabi mengatakan, 'Diriwayatkan

bahwa Nabi SAW bersumpatr dengan ayahnya, bampai hal itu

dilarang'. Abu Daud memberinya judul dengan redaksi yang

menunjukkan demikian, yakni bab "sumpah dengan Nama

Bapak (nenek moyang)". Kemudian dia mengemukakan hadits

marflt' yang di dalamnya disebutkan, O:r-b'oy *j1'r1tt loemi

ayahnya, beruntunglah dia, jikn dia benar)."

As-Suhaili berkata, "Itu tidak benar, karena tidak mungkin

Nabi SAW bersumpah dengan selain nama Allah, dan tidak

mungkin bersumpah dengan nama orang kafir. Demi Allah,

sungguh itu sangat jauh dari karakter beliau."

Al Mundziri berkata, "Klaim penghapusan adalah klaim yang

lemah, karena ada peluang untuk dikompromikan dan tidak

dapat dipastikan berdasarkan sej arah."

Keempat, dalam sabda beliau terdapat kalimat yang tidak

disebutkan, yaitu betuntunglah dia, demi tuhan ayahnya.

Demikian pendapat yang dikatakan oleh Al Baihaqi, dan ini

telah disinggung.

Kelima, itu adalah bentuk kalimat takjub. Demikian pendapat

yang dikemukakan oleh As-Suhaili. Dia juga berkata, "Hal ini

FATHUL BAARI _ I99



karena tidah disebutkan dengan kata \r-J (ayahku), tapi dengan

*!j (demi ayahnp) atau Uifi (dexni ayahmu), yaitu

dirangtcaikan dengan kata ganti orang kedua atau orang

ketiga."

Keenam, ini tfiusus bagi beliau dan tidak berlaku bagi

umatnya. Namun pandangan ini ditangg4i, bahwa

pengkhususan-pengkhususan bagi beliau tidak dapat dipastikan

hanya berdasarkan asumsi.

Hadits ini menunjukkan bahwa orzmg yang bersuutpah dengan

selain nama Allah secara mutlak, maka sumpalmya tidak sah,

baik yang dijadikan alat sumpatr itu berhak diagungkan secarir

malcna yang selain ibadah, sep€rti para nabi, para malaikat,

para ulam4 orang-oftmg shalih, para raj4 nenek moyang,

Ka'batr dan sebagainy4 maupun yang tidak layak diagungkan

seperti pribadi-pribadi, atau prm yang justru lebih layak

dihinakan, seperti syetan, berhala-berhala dan semua )xang

diserrbatr selain Allah. Seorang ulama Hanbali menrberikan

pengecualian sumpah yang disebutkan de,lrgan nama Nabi

Muhammad SAW, dia berkata, 'Bersumpah deirgan nama

Nabi SAW adalah sah, dan wajib menrbayar kafarat bila
melanggarnya."

Dia berdalil batrwa beliau adalah salah satu rukun syahadat,

dimana syatradat tidak sempurna kecuali dengan me,lryebutkan

nama beliau. Seme,ntara Ibnu Al Arabi memutlakkan

penisbatannya kepada madztrab Ahmad, lalu dia menaggapi,

bahwa menurut Ahmad, iman tidak sempurna kecuali dengan

melalrukan shalat. Ini mengindikasikan bahwa orang yang

bersumpah dengan shalat maka sumpahnya sah, dan dia wajib

menrbayar kafarat bila melanggarnya.

Hadits ini merupakan bantahan terhadap kalangan yang

berpendapat bahwa ucapan, "Jika aku melakukan begini maka
3.
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dia menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau kafir," adalah sebagai

sumpah, dan bila benar-benar melakukan itu maka dia wajib
membayar kafarat. Pendapat ini dinukil dari ulama Hanafi dan

Hanbali. Dalilnya dari hadits ini, bahwa dia tidak bersumpah

dengan Allah atau yang menggantikannya

4. Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berkata, "Aku
bersumpah, bahwa aku akan melakukan ini," bukan sebagai

sumpah, sedangkan menurut ulama Hanafi, ini adalah sumpah.

Demikian juga yang dikatakan oleh Malik dan Ahmad, nru:nun

dengan syarat mengaitkannya dengan nama AUah. Sebagian

ulama Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa bila seseorang berkata,

"Rkr menanggung amanat Allah, sungguh aku akan

melakukan ini," dan dia memaksudkan sebagai sumpah, maka
itu adalah sumpah, tapi jika tidak maka itu bukan sumpah.

Ibnu Al Mundzir berkata, '?axa ulama berbeda pendapat

mengenai malcna larang bersumpah dengan selairr nama Allah.
Golongan lain mengatakan bahwa itu berlaku khusus pada sumpah
yang biasa dilalskan di masa jahiliyah, yang tujuarurya untuk
mengagungkan selain Allah, seperti Lat4 Uzza dan nenek moyang.
Sumpatr-sumpah ini menyebabkan pelakunya berdosa, namun tidak
ada kafarat atasnya. Sementara sumpah yang mengandung
pengagungan Allah, seperti, 'Demi kebenaran Nabi', atau Islam, atau

haji, atau umrah, atau hidayah, atau sedekah, atau pemerdekaan

budak, dan serupanya yang biasa dimaksudkan untuk mengagungkan

Allah dan mendekatkan diri kepada-Ny4 maka tidak termasuk dalam
larangan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Abu
Ubaidah dan ahli ilmu lainnya yang pernah kami jumpai. Mereka
berdalil dengan riwayat dari para sahabat yang menyebutkan, bahwa
mereka mewajibkan kepada orang yang bersumpah dengan

memerdekakan budak, hidayah, sedekah, apayang mereka wajibkan,
walaupun mereka memandang hal tersebut dilarang. Ini menunjukkan
bahwa hal itu pemah terjadi di kalangan mereka namun tidak umum,
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sebab bila umum tentu mereka dilarang rnelakukannya dan tidak

mewajibkan sesuatu pun."

Namun pemyataan ini ditanggap oleh Ibnu Abdil Barr, dia

mengatakan bahwa pe,nyebutan hal-hal tersebut, walaupun bentuknya

sumpah, tapi sebenarnya bukan sumpah, karena sesungguhnya tidak

ada sumpah kecuali dengan nama Allah.

Al Muhallab berkata, "Dulu, orang-orang Arab biasa

bersumpah dengan nama bapak dan tuhan mereka, lalu ketika Allatl

hendak menghapus itu dari hati mereka agar mereka lupa menyebut

segala sesuatu selain-Nya dan yang tersisa hanya mengingat-Nya,

karena hanya Dia-lah yang berhak disembatr, sehingga tidak ada

sumpatr kecuali dengan-Nya. Bersumpah dengan nama makhluk sama

dengan bersumpatr dengan nama bapak (nenek moyang)."

Ath-Thabari berkata, "Hadits Umar 
-yatani 

hadits pada bab

ini- menunjukkan batrwa sumpah tidak satr kecuali de,ngan Allah,

dan orang yang bersumpah dengan Ka'bah, atau Adam, atau Jibril

atau lainnya, maka sumpatrnya tidak satr, dan dia wajib beristighfar

karena telatr melakukan larangan itu, namun tidak dikenakan kafarat

atas pelanggaran tersebut. Sumpah yang terdapat di dalam Al Qw'an
dengan nama para mal*rluk, menurut Asy-Sya'bi, bahwa Allah yang

Maha Pencipta berhak bersumpah dengan makhluk mana saja yang

diinginkan-Nyu, sedangkan para makhluk tidak boleh bersumpah

kecuali dengan Sang Pencipta."

Dia berkatq "Aku bersumpah dengan nmaa Allah lalu aku

melanggarnya adalah lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan

selain-Nya lalu aku menjalankannya. Pendapat serupa pun

diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu lJmar'"

Ath-Thabari menisbatkan kepada Mutharrif dari Abdullah,

bahwa dia berkata, "sebenarnya Allah bersumpatr dengan hal-hal itu

agarr para makhluk takjub dengan hal-hal tersebut, dan Allatt

menunjulJ<an kekuasan-Nya kepada mereka karena besarnya hal-hal
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tersebut pada mereka dan untuk menunjukkan kepada penciptanya."

Para ulama sependapat, bahwa orang yang mempunyai

kewajiban sumpah atas orang lain karena suatu hak atasnya, maka dia

tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan jika dia

bersumpah dengan selain nama Allah seperti mengatakan, 'Aku

meniatkan Tuhan yang dipersumpahkan dengannya', maka itu juga

bukan sumpah."

Ibnu Hubairah dalam kitab Al ljma' berkata, "Mereka

sependapat bahwa sumpah yang diucapkan dengan menyebut nama

Allah, Asma'ul Husna dan sifat Dzat-Nya, seperti kemuliaan-Ny4

keagungan-Nya, ilmu-Ny4 kekuatan-Nya, kekuasaan-Nya dan

sebagainya adalah satr. Namun Abu Hanifah mengecualikan ilmu

Allah, dia tidak menganggap sumpah yang dilakukan dengan

menyebut ilmu Allah sebagai sumpah, demikian juga hak Allah.

Selain itu, mereka juga sependapat, tentang tidak bolehnya bersumpatr

dengan yang diagungkan selain Allah, seperti bersumpah dengan nabi.

Namun Imam Ahmad dalam salatr satu riwayatnya berpendapat batrwa

sumpah dengan nabi dianggap sah."

Iyadh berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan

para ahli fikih, bahwa bersumpah dengan nama-nama Allah dan sifat-

sifat-Nya adalah satr, kecuali mentrrut pendapat dari Asy-Syaf i yang

mensyaratkan niat bersumpah ketika bersumpah dengan sifat, jika

tanpa niat maka tidak dikenakan kafarat."

Pernyataannya yang menyebutkan pendapat itu secara mutlak

dari Asy-Syaf i mendapat tanggapan, bahwa sebenarnya menurut

Asy-Syaf i, dibutuhkan niat saat bersumpah dengan sifat yang bisa

disandangkan kepada Allah dan kepada selain-Nya. Sedangkan sifat

yang secara syar'i hanya disandangkan kepada-Nya sebagai

pengagungan, maka sumpahnya sah dan wajib kafarat bila melanggar,

seperti yang membolak balikkan hati, pencipta makhluk, pemberi

rezeki setiap yang hidup, Tuhan semesta alam, penumbuh benih,
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pencipta nyawa dan serupanya. Semua ungkapan ini termasuk

kategori surnpah yang jelas seperti halnya ucapan, "Derni Allah".

Menurut sebagian ulama Asy-Syaf i, sumpah yang jelas hanya

dengan menggtrnakan lafazh Allah. Kemudian muncul juga perbedaan

pendapat bila yang bersumpatr berkata" 'Yang aku maksudkan adalatr

selain Allah," apakah pernyataannya ini berlaku untuk menggugurkan

sumpah itu? Penjelasan tarnbatran meng€xlai sumpah dengan sifatrya

akan dikemukakan pada bab "Bersumpatr dengan Kemuliaan Allatt

dan Sifat-sifat-NYa."

Pendapat yang masyhur me,nurut para ulama Maliki adalatr

berlaku umum, sementara menurut Asyhab ada perincian mengenai

sumpatr yang seperti sumpah, "Demi kemuliaan Allah," jika yang

dimaksudkan adalah kemuliaan yang dijadikan di antara para hanrba,

maka itu bukan sumpah. Ini dianalogkan dengan setiap yang bisa

disandangkan kepada-Nya dan ke,pada selain-Nya. Ibnu Syalurun juga

berpendapat demikian mengenai bersumpah dengan kemuliaan Allah'

Ada juga yang berpendapat bahwa sumpah dengan mushaf tidak satr,

namun yang lain mengingkarinya kemudian menakwilkan batrwa

maksudnya adalah bila bersumpatr dengan benda mushaf maka tidak

sah. Sementara menurut para ulama Hanbali adalah sah secara umum,

bahkan sekalipun yang dimaksud adalah ilmu, kekuasarm, hal yang

diketahui, atau pun hal yang ditakdirkan, semua itu sah'

Catatan:

Dalarn riwayat Muhammad bin Ajlan dari Nafi" dari Ibnu

Umar, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majatr dari jalumya" di akhir

haditsnya ini disebutkan tambahan redaksi, '*1 # h' r.r,l2 V'!*

l- f lt- itir'*:";i, ilur;-it;'6 ;gfi ri;;;; r 
'i66 '*:; d);-t'*t

lt U'# lur?i t ",i;t ,:,PW (Nabi sAW mendensar seorang laki-

laki bersumpah dengan nama bapalotya, mala beliau bersabda,

l--
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"Janganlah bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian.
Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah, maka dia hendalotya

bersilrap jujur. Dan barangsiapa yang diminta bersumpah dengan

nama Allah, maka hendalotya rela, barangsiapa yang tidak rela

dengan Allah, maka bukan dari Allah.") Sanad hadits ini hasan..

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan hadits Abu Musa

mengenai kisa seseorang yang bersumpah untuk tidak makan ayam.

Di dalamnya disebutkan kisah Abu Musa bersama Nabi SAW ketika

dia meminta tunggangan kepada Nabi SAW untuk orang-orang

Asy'ari, di dalamnya disebutkan, it tl l t? 6t ,rt6 #,b',+l\
'ci;f (Aku tidak bersumpah tentang suatu lalu alat *"tfhat yarg tofn

lebih baik darinya, keanali alat menebusnya). Penjelasan mengenai hal

yang terkait dengan ayam sudah dipaparkan, dan juga tentang bagian

awal hadits ini mengenai kisatr orang Jarm beserta namanya, pada

pembahasan tentang sembelihan. Penjelasan lebih lanjut tentang

kisahnya ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang tebusan

sumpah.

Ibnu Al Manayyar berkatq "Hadits-hadits bab ini sesuai

dengan judulny4 kecuali hadits Abu Mus4 tapi bisa dikatakan, Nabi

SAW memberitatrukan bahwa sumpah-sumpahnya wajib ditebus

dengan kafarat. Selain itu, tebusan yang beliau jelaskan adalah

sumpah yang diucapkan dengan nama Allah. hri menunjukkan bahwa

beliau tidak pemah bersumpah kecuali dengan nama Allah."

5. Tidak Boleh Bersumpah dengan Nama LatarUzza dan Thaghut

n, ls {:
jLJ ir,?ut

i. , ,,. t toz \. . . 1,o,t 1 o,
& dt ,f ,e d)t 6rb) otp dt ,f
;,J:$ 6;t)pllr: # ei6|rL

zl

dti ;lr

!l ;Jl Y
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.li:r2r)t!),tl J$:*U.
6650. Dari Abu Hurairatr RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Barangsiapo yang bersumpah lalu mengatakan di dalam

sumpahnya, 'Derni Lata dan Uzza', maka dia hendalotya

mengucapkan,'Laa ilaaha illallaah' (tidak ada sesembahan lcecaali

Allah)', dan barangsiapa yang mengataltan kepada temannya,'Mari,

aht berjudi denganmu', maka dia hendalotya bersedekah-"

Keteransan lladits:

Tentang sumpah dengan Lata da lJzza telah disebutkan di

dalam hadits bab ini. Penafsirannya pun telatr dikemukakan dalam

tafsir surah An-Najm. Sedangkan sumpah dengan thaghut disebutkan

di dalam hadits yan diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu

Majah dari jalw Hisyarn bin Hassan, dari Al Hasan Al Bashri, dari

Abdurratrman bin Samuratr seczra marfu', 'e4'$ ;.|r:isurfi;y; I
(Janganlah kalian bersumpah dengan nama berhala-berhala dan

jangan pula dengan nama bapak-bapak kalian). Dalam riwayat

Muslim dan Ibnu Majah dicantumkan dengan redaksi, griLJt-r. yaitu

bentuk j amak dari kata"zrgV, artinya berhala.

Disebutan dengan ism mashdar (indefinit) karena sikap orang-

orang kafu yang melampaui batas (ir*la) dengan menyembahnya,

karena itulah yang menjadi sebab kesesatan (0$b) mereka, dan setiap

yang melampaui batas dalam mengagungkan selain-Nya, maka ia

telatr sesat 6jU1, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Haaqatr

ayat 11, '"t:it jt $J rtl lsesunggvhnya Kami, tatlmla air telah naik

[sampai lce gunungJ). Sedangkan kata 'c-]tp adala]r bentuk jarnak

dari"oiJ. Penjelasannya telah dikemukakan dalam tafsir surah An-
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Nisaa'. Menurut satu pendapat, kata €ttl.J,t bisa juga bentuk dari kata

|>)9ryW.hi ditunjukkan oleh adanya salah satu lafaztnyadi bagian

lainnya pada hadits itu juga. Karena itulatr Imam Bukhari hanya

menyebutkan lafazh '*]41A1 karena merupakan asalny4 dan

disambungkan dengan Lata dan Uzza kwena memiliki kesamaan

makna.

Orang yang bersumpah diperintahkan agar mengu capkan, laa
ilaaha illalalah, karena dia telah mengagungkan berhala karena

bersumpah dengan menyebut nilmanya. Mayoritas ulama berkata,

"Barangsiapa bersumpah dengan nama Lata dan Uzza atau berhala-

berhala lainnya, atau mengatakan, 'Jika aku melakukan begini maka

aku adalah Yahudi', atau 'Nasrani', atau 'terlepas dari Islam', atau

'terlepas dari Nabi SAW', maka sumpalrnya tidak sah, dan dia harus

memohon ampun kepada Allah, serta tidak ada kafarat adanya,

Dianjurkan pula agar mengucapkan, laa ilaaha illalalah."

Sementara menurut ulama Hanafi, wajib membayar kafarat,

kecuali jika seperti ucapan, "Aku pelaku bid'ah", atau "terbebas dari

Nabi SAW". Tentang wajibnya kafarat ini, mereka berdalil dengan

hukum orang yang melakukan zhihar, karena zhihar adalah perkataan

mungkar dan palsu sebagaimana yang dikatakan Allah. Oleh karena

itu, orang yang bersumpah dengan hal-hal semacam itu adalah

mungkar. Pendapat ini disangkal oleh hadits ini, karena hadits ini
hanya menyebutkan perintah untuk mengucapkan, laa ilaaha
illalalah, dan tidak menyebutkan kafarat. Jadi, hukum asalnya tidak
ada kafarat kecuali jika ada dalil yang menyatakannya.

Menganalogikannya dengan zhihar tidak tepat, karena mereka tidak
mewajibkan kafarat zhihar dan mereka juga mengecualikan banyak

hal yang tidak mengharuskan kafarat walauptur termasuk perkataan

mungkar.

An-Nawawi dalam krtab Al Adzkar berkat4 "Bersumpah

dengan hal-hal yang disebutkan itu adalah haram sehingga harus
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bertaubat."

Al Mawardi dan lainnya telatr lebih dulu mengemukakan

pendapat ini, dan itu tanpa menyangkal kehartrsan mengucapan, /aa

ilaaha illalalah. Demikian juga yang dinyatakan oleh Ibnu Dirbas

dalqn kitab Syarh Al Muhadzdzab.

Al Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah, mengikuti Al
Khaththabi, berkata, "Hadits ini menunjukkan batrwa tidak ada kafarat

bagi orang yang bersumpatr dengan selain Islam walaupun dia berdosa

karenany4 namun tidak menghanrskan dirinya bertaubat. Karena Nabi

SAW hanya memerintahkannya mengucapkan kalimat tauhid,

sehingga mengisyaratkan batrwa hularman tersebut dikhususkan

kepada dosanya itu, tanpa mewajibkan apa pun pada harta. Selain itu,

beliau hanya memerintahkarlnya mengucapkan kelaimat tauhid,

kare,na orang yang bersumpah dengan Lata dan Uzza membuat bangga

onmg-orang kafir, maka beliau memerintahkannya agar menebusnya

dengan tauhid."

Ath-Thaibi berkata, "Hikmah disebutkarurya judi setelatr

penyebutan sumpah dengan Lata dan Uzzao karena orang yang

bersumpah dengan Lata menyamai orang kafir ketika bersumpah.

Oleh sebab itu, beliau mernerintahkannya untuk bertauhid, dan orang

yang mengajak orang lain berjudi menyamai orang kafir dalam

permainan mereka. Oleh karena itu, beliau memerintahkan untuk

menebusnya dengan bersedekah. Hadits ini menunjukkan bahwa

orang yang mengajak kepada permainan, maka kafaratnya adalah

bersedekah, apalagi orang yang melakukan permainannya."

An-Nawawi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang

yang ingn melakukan kemaksiatan hingga keinginan itu telah mantap

di dalam hatinya, atau mengatakan dengan lisannya, maka malaikat

menuliskannya."

Namun kesimpulan hukum ini dari dalil tersebut perlu

ditinjauh lebih jauh.

I

E
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6. Orang yang Bersumpah tentang Sesuatu Walaupun Tidak
Diminta untuk Bersumpah

Tbbr *:t r)L iu' & at J"i.,Li ,r{:;?nr *>, ;L ;.t f
oJt'{;,k *6 eU W,:^*ik r r.^i > C"
;;6.itv, uli* A,Ju"'e? lt *'*L'4,; .g,t;

oJt * :rl'^4i \ ir, i,Su ; *, n; ,ytt';r i%',F?,

'raa],.
6651. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW pernah

membuat sebuatr cincin dari emas dan mengenakannya, lalu beliau
memposisikan matanya ke arah telapak tangannya. Orang-orang

kemudian ikut membuat cincin. Setelah itu beliau duduk di atas

mimbar, lalu menanggalkannya, lantas bersabda, "sesungguhnya alat

telah mengenakan cincin ini dan memposisikan matanya dari dalam."
Beliau kemudian membuangnya, lalu bersabda, "Demi Allah, alat

tidak alcan mengenalmnnya selamanya." Maka orang-orang pun

membuang cincin mereka.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang bersumpah tentang sesuatu walaupun tidak
diminta untuk bersumpah). Banyak sekali contoh tentang hal ini yang

telah dikemukakan pada bab "Bagaimana Sumpah Nabi SAW" dan itu
sangat jelas. Di sini, Imam Bukhari mengemukakan hadits Ibnu Umar
tentang Nabi mengenakan cincin emas, di dalamnya disebutkan, Gjt
rt;j il,li I ar3 ,jri "C y (Beliau kemudian membuangnya, lalu

bersabda, "Demi AIIah, aku tidak akan mengenakannya selamanya.')
Penjelasan tentang masalah ini teiah dipaparkan di akhir pembahasan
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tentang pakaian.

Sebagian ulama Asy-Syaf i berpendapat, bahwa bersumpah

tanpa diminta adalah makruh bila tidak terkait dengan perkara

ketaatan. Yang lebih utama adalatr mengemukakan dengan perkataan

yang mengandung kemaslahatan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud judul ini adalah

mengeluarkan yang seperti ini dari cakupan firman Allah dalam surah

Al Baqarah ayat 224, tj;bf &t.l! 'alVlnt tiws y (Janganlah kamu

jadikan [namal Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk

berbuat lcebajikan). Maksudnya, rnenurut salatr satu penakwilannya,

agar tidak muncul dugaan batrwa orang yang bersumpatr sebelum

diminta bersumpah telah melalcukan sesuatu yang terlarang. hi
me,ngisyaratkan bahwa larangan ini terkait dengan sumpah yang tidak

mengandung maksud yang benar, seperti untuk menegaskan hukum,

sebagaimana yang dikemukakan di dalam hadits bab ini tentang

larangan mengenalcan cincin erlas."

7. Bersumpah dengan Agema selain Islam

ity]itri 6:;ig e>Ju;'.-l-, ;,t,r*p b' .k'Ct|,o.
";tt Jl'^;:,r-pi .i^r vr

Nabi SAW bersabd4 "Barangsiapa bersumpah dengan Lata

dan (Jzza, maka dia hendalorya mengucapkan,'Laa ilaaha illalaah'."
Dan beliau tidak menisbatkannya kepada kekufuran.
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|-LL;,*t+h' *U,iG,iG g*2r i ZtV
:J e*r,+t:f)* # a:r.iC*';ifsli -i, n

.W i "<qi;.,'J.r.W ;F'"ty, :g,/
6652. Dari Tsabit bin Adh-Dhahhak, dia berkata, 'T.{abi SAW

bersabda, 'Barangsiapa besumpah dengan selain agarna Islam, maka

dia seperti yang dikatakannya. Barangsiapa membunuh dirinya
dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengannya di dalam neraka

Jahanam. Melalout orang beriman seperti membunuhnya, dan

barangsiapa menuduh seorang mulonin telah lwfir, maka itu seperti
membunuhnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab bersumpah dengan agama selain Islam).Kata iil'rberarti

agzrma dan syariat. I-afazh ini disebutkan dalam bentuk nahirah
(indefinit) sehingga mencakup semua agarna, baik agama ahli kitab,
seperti Yahudi dan Nasrani, maupun lainny4 seperti Majusi, Shabiah,

paganis (penyembah berhala), Dahriyah (penyembah masa), atheis,

penyembah syetan, penyembah malaikat dan sebagainya. Imam
Bukhari tidak memastikan hukumnya, apakah orang yang bersumpah

dengan itu menjadi kafir atau tidak. Namun apayangdikemukakannya
mengindikasikan bahwa orang itu tidak kafir, karena dia
mengaitkannya dengan hadits, ill .tlrlt il'l.# 

" 
i, tgyJl,:''ii;,;

-;gilt A'4:;,2-(Barangsiapa bersumpah dengan Lata dan (Jzza, maka

dia hendahtya mengucapkan, "Laa ilaaha illalaah." Dan beliau tidak
menis b atknnny a kep ada kekufuran).

Yang digarisbawahi adalah karena beliau hanya

memerintahkan unfuk mengucapkart, laa ilaaha illalaah. Seandainya

hal itu menyebabkan kekufuran tentu beliau memerintahkan untuk

L

FATITUL BAARI _ 2I1



menyempurnakan dua kalimat syatradat. Hadits ini diriwayatkan

secara maushul pada bab sebelumnya, dan telatr dikemukalcan juga

pada pembatrasan tentang adab, dalam bab "Orang yang tidak

Memandang Kufurnya onurg )rang Mengatakan itu karena

Menakwilkan atau karena tidak Tahu". Penjelasann)4a juga telah

dipaparkan di sana.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Ada perbedaan pendapat me,lrgenai

or9g yarlg mengatakan, 'Aku kafir terhadap Allah bila melakukan

begini', atau serupanya. Menurut Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atha',

Qatadatr dan mayoritas para ahli fikih, dia tidak dikenakan kafarat dan

tidak menjadi kafir, kecuali bila dia menyernbunyikan itu dalam

hatinya. Sementara Al Auza'i, Ats-Tsauri, ulama Hanafi, Ahmad dan

Ishaq mengatakrm bahwa itu adalatr sumpatr dan mengharuskan

kafarat. Pendapat pertama dalam hal ini lebih shahift berdasarkan

sabda belian, i' 'rf if I Jiii ,s:jrtgX,L; l;v * (Barangsiapa

bersumpah dengan nama Lata dan Uzza, maka dia hendalorya

mengucapkan,' Laa ilaaha illalaah'.) tanpa menyebutkan kafarat."

Yang lainnya menarnbahkan, "Karena itulah beliau

mengatakan, ir-i _i"r'r4pl-J"li **1*V (Barangsiapa

bersumpah dengan agama selain Islam maka dia seperti yang

dilratakannya). Maksud beliau adalah besarnya perkara ini agar

manusia tidak sembilangan melakukannya."

Abu Al Hasan bin Al Qashshar dari kalangan ulama Maliki
menukil dari kalangan ulama Hanafi, bahwa dalam mewajibkan

kafarat mereka berdalil bahwa sumpah itu mengandung pencegahan

dari perbuatan, dan perkataarurya beserta apa yang disebutkannya

(dalam sumpahnya) mengandung pengagungan terhadap Islam.

Namun pandangan ini ditanggapi, bahwa mereka mengatakan tentang

orang yang berkata, "Demi kebenaran Islam," bila dia melanggar

sumpahnya maka tidak wajib kafarat atasnya. Dalam hal ini, mereka

menggugurkan kafarat bila menyatakan pengagungan Islam, dan
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mereka menetapkan kafarat bila tidak menyatakan itr,r.

"#j 
tll.t-,t-l U,U- Vi:t; 1Uu'alla bin Asad menceritakan

kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami). Pada bab "Orang
yang Mengkafirkan Saudaranya" telah dikemukakan dari Musa bin
Isma'il dari Wuhaib sebagaimana yang dicantumkan di sini.

Disebutkan juga pada bab "Apa yang Dilarang dari Mencela dan

Melaknat" pada pembahasan tentang adab dari jalur Ali bin Al
Mubarak dari Yahya bin Abi Katsir dengan sanad-nya dengan

tambahan, aU! I q liJ iii i.l & ei (Dan tidak ada nadzor pada

anak Adam mengenai apa yang tidak dimilihinya). Redaksinya lebih

lengkap, dan asalnya terdapat dalam keenam kitab hadits rujukan dan

lainnya terletak pada Abu Qilabah yang meriwayatkan dari Tsabit bin
Adh-Dhalthak. Mereka yang meriwayatkannya dari Abu Qilabah
adalah: Khalid AlHadzdza', Yahya bin Abi Katsir dan Ayyub. Imam

Bukhari meriwayatkannya pada pembahasan tentang jenazah dari
riwayat Yazid bin Zurai', dari Khalid Al Hadzdza' dan hanya

menyebutkan dua poin, seperti orang membunuh dirinya dengan besi.

Selain itu, diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ats-Tsauri, dari

Khalid, dan juga dari jalur Syu'bah, dari Aptrb. Di sana saya

mbngisyaratkan riwayat Ali bin Al Mubarak dari Yahya, bahwa dia
menyebutkan lima poin, yang empat poin seperti yang disebutkan

pada hadits bab ini, dan poin kelima seperti yang saya isyaratkan tadi.

Imam Muslim juga meriwayatkan dari jalur Hisyam Ad-Dustuwa'i,
dari Yahya, lalu dia menyebutkan poin nadzar, melaknat orang

beriman seperti membunuhnya, dan orang yang membunuh dirinya
dengan sesuatu maka dia akan diadzab de,lrgan itu pada Hari Kiamat,
namun tidak menyebutkln dua poin lairurya, dan sebagai gantinya dia

menyebutkan, q.'k ilik ,s*:t J,"t f: ,i4o F ,# ;b'& Vt
ui if .i,' itii (Barangsiapa bersumpah dengan sumpah dusta dengan

malrsud jahat, dan barangsiapa menyatakan klaim dusta untuk
memperbanyak [hartal dengannya, maka AUah tidak akan
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menambahkan baginya kcanali kehrrangan). Jika semua porn ini
digabmgkan dengan yang lain, maka jumlahnya ada se,mbilan.

Penjelasan tentang sabda beliau, ,-ry g,,yJit'$'5 (melafuat

orang mulsnin seperti membunuhnya) telah dikemukakan disana, dan

penjelasan tentang sabda beliau, #'4 f"rq, r;r's,ry (Dan

barangsiapa menuduh kafir kepada seorang mubnin, maka itu seperti

membunuhnya) juga telah dipaparkan pada bab "Orang yang

Mengkafirkan Saudaranya". Dalam riwayat Ali bin Al Mubarak

disebutkan dengan redaksi, 'J:L|'oiy (Dan barangsiapa menuduh)

sebagai ganti ;J (menuduh) png maknan),a sama

Sedangkan sabda beliau, l>{-!li * -A'& Vi (Barangsiapa

besumpah dengan selain agama Islam) disebutkan dalam riwayat Ali
bin Al Mubarak dengan redaksi, pir;1i ** t*'.Ub';
(Barangsiapa besumpah dengan agama selain lllan\. 

femlntara
dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, ryr** r)"'&b i
iLr L* '.4 f,i,*i U.;f grUli ji lBorongtiapa menyatakan suatu

sumpah dengan agama selain Islam secara dusta dan sengaja, maka

dia seperti yang dilcatakannya).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Bersumpatr de,ngan sesuatu dengan

sungguh-sungguh adalah bersumpatr dengan sesuatu itu dan

memasukkan kata sumpah padany4 seperti: demi Allah, atau demi

Yang Maha Pemuratr. Terkadang juga mengaitkan dengan sesuatu

dianggap sebagai sumpah, seperti orang yang bersumpah dengan talak

maka maksudnya adalatr mengaitkan talak. Ini disebut sebagai slmpah

karena menyerupai sumpah dalam hal konsekuensi melanggamya."

Jika demikian, maka kemungkinan maksudnya adalatr makna

kedua untuk redaksi, tit-16 ri.lr? lsecara dusta dan sengaja), karena

dusta termasuk kategori pemberitahuan yang isinya bisa benar dan

bisa juga tidak. Ini berbeda dengan ucapan, "demi Allatr", atau "aku
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bersaksi", karena ini bukan pemberitahuan tentang hal lain, akan

tetapi untuk menyatakan sumpah. Dengan demikian, bentuk sumpah

di sini ada dua, yaitu:

l. Terkait dengan yang akan datang, seperti 'Jika melakukan

begini maka dia Yahudi".

2. Terkait dengan yang telah lalu, seperti 'Jika dia telatr

melakukan begini maka dia Yahudi". Orang yang berpendapat

tidak wajib membayar kafarat juga mengaitkan dengan ini,
karena beliau tidak menyebutkan kafarat, tapi menetapkan

dampak atas kedustaannya, yaitu: itt G Xi @at* dia seperti

yang dikatakannya).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Bentuk sumpah yang dikaitkan
dengan hal yang telah berlalu tidak menyebabkan kafir kecuali bila
maksudnya untuk mengagungkan. "

Mengenai masalah ini, ada perbedaan pendapat di kalangan
ulama Hanafi, karena orang yang mengatakan itu memilih makna
sehingga dia menjadi seperti yang dikatakanny4 misalnya menjadi
Yahudi, maka itulah yang dipilihnya. Di antara mereka ada yang

mengatakan, bahwa jika orang yang mengucapkan itu tidak
mengetahui bahwa itu adalah sumpah, maka dia tidak menjadi kafu,
tapi bila dia mengetahui, maka dia menjadi kafir bila melanggarnya.
Karena dia rela menjadi kafir saat melakukan perbuatan tersebut.

Sebagian ulama Asy-Syaf i berkata, "Zhahir hadits
menunjukkan bahwa dia dihukumi kafir bila berdusta. Yang benar,

masalah ini perlu dijelaskan rinci, bila dia meyakini keagungan apa

yang disebutkarurya, maka dia kafir. Bila yang dimaksud adalah
hakikat dari pengaitan itu, maka harus dilihat, jika ternyata yang dia
maksudkan bersifat dengan itu, maka dia kafir, karena menghendaki
kekufuran adalah kafir, dan bila yang dia maksudkan terjauhkan dari
itu, maka dia tidak kafir. Lalu, apakah itu diharamkan atau

dimakruhkan? Yang masyhur adalah makruh."
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Tentang sabda beliau, t:J-lfri ril'(. lsecara dusta dan sengaja),

Iyadh berkata, 'Tlanya Su$an Ats-Tsauri sendiri yang meriwayatkan

tambahan ini, dan ini adalatr tambatran yang baik. Dari sini dapat

disimpulkan bahwa orang yang bersumpah dengan sengaja, jika

hatinya mantap dengan keimanan, berarti dia berdusta dalam

mengagungkan apa yang tidak diyakini keagungannya, dan dengan

begitu dia tidak kafir. Jika dia mengatakannya dengan meyakininya

unfuk bersumpah dengan agirma itu karena dianggapnya benar, maka

dia kafir. Jika dia mengatakannya sekadar mengagungkarutya, maka

kemungkinannya juga demikian. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa juga dikatakan bahwa bila dia

bermaksud mengagungkannya dengan . alasan belum adanya

penghapusan maka tidak menyebabkan kekafiran. Kemudian tentang

pernyataannya bahwa Su$an meriwayatkan tanrbahan ini sendirian,

bila maksudnya adalah yang dinisbatkan kepada riwayat Muslim,

maka kemunglinannya demikian, kare,na dia meriwayatkannya dari

jalur Syr'bah dari Ayyub. Sedangkan riwayat Suffan yang berasal

dari Khalid l.J}{adzdza' sem-uanya dari Abu Qilabah dan dijelaskan

balrwa lafazh rl(iii adala]r lafazhversi Suffan. Namun secara umum,

Suffan tidak meriwayatkan itu sendirian, karena hadits ini telatt

dikemukakan pada pembahasan tentang je,nazatr dari jalur Yazid bin

Dzr,nai', dari Khalid.

Sefain itu, An-Nasa'i pun meriwayatkan hadits serupa dan dia

menilainya shahih dari jalur Al Husain, dari Abdullah bin Buraidah,

dari ayatrnya secara marlu', |4 6.rts i)g bP ,lr-Ii Uie!. ,it lsV
6l'a ?rtl,]i A ;,ril 61,; o'&'of: ,i'6 ui; {Barangsiapa yang berkata,

"sesungguhnya aht berlepas diri dari Islam," jika dia berdusta mala

dia seperti yang dilmtakannya, dan bila dia sungguh-sungguh maka

dia tidak akan kembali kepada Islam dalam keadaan selamat).

Maksudnya, bila dia bersumpah dengan itu. Ini ditegaskan oleh

penjelasan yang telah dikemukakan tadi, dan ini mengkhususkan
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keumuman hadits sebelumnya. Kemungkinan juga yang dimaksud
dengan sabda ini adalah anc:Lman, bukan hukumnya. seolah-oleh
beliau berkat4 "Maka dia layak memperoleh alzab seperti adzab
orang yang meyakini apa yang dikatakannya itu." Ini serupa dengan
redaksi,'fs A ilrlat'l;';,,, (Barangsiapa meninggallcan shalat ma*a

dia kafir). Maksudnya, memperoleh siksa seperti orang kafir.

Ibnu Al Mundzir berkatq '?enisbatan yang terdapat dalam
sabda beliau, jLi G al @afu dia seperti yang dilcntakannya)bukan

sec:ra mutlak kepada kekufuran, tapi maksudnya bahwa dia berdusta
seperti halnya orang )ang mengagungkan itu berdusta."

't1+ 
)s G y:a::e i*'rrtl Sa 2/3 (Baranssiapa membunuh

dirinya dengan sesuaht, maka dia akan disil<sa dengannya di dalam
neralra Jahanam). Dalam riwayat Ali bin Al Mubarak disebutkan
dengan redaksi, F', $- y)|;ib Urfut ..rf ;r?.* ,ja ut (Barangsiapa

membunuh dirinya dengan sesuatu sewahu di dunia, maka dia akan
disilrsa dengannya pada Hari Kiamat). kata *ir/-r. (dengan sesuatu)

lebih umum daripada yang tercantum dalam riwayat Muslim, ,tJ-*
(dengan besi). Selain itu, disebutkan juga dalam riwayat Musiim dari
Abu Hurairah, ff ,P',f, (Dan barangsiapa meminum racun).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ini termasuk kategori vonis
hukuman akhirat untuk kejatratan duniawi. Dari sini dapat
disimpulkan bahwa kejatratan seseorang terhadap dirinya sendiri
dosanya sarna dengan kejatratan terhadap orang lain, karena dirinya
bukan miliknya secara mutlak, tapi milik Allah. oleh sebab itu,
manusia tidak boleh berlaku semaunya kecuali sebatas yang
diizinkan."

Ada juga yang mengatakan, batrwa hadits ini adarah dalil bagi
kalangan yang mengharuskan persamaan hak dalam pemberlakuan
qishash. Namun pendapat ini bertentangan dengan pendapat yang
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mengkhususkan bagian yang ditentukan. Ibnu Daqiq Al Id membantah

dengan menyatakan, bahwa hukum-hukum Allah tidak bisa

dianalogikan dengan perbuatan-Nya. Maka tidak setiap ymtg

disebutkan bahwa Allah melakukannya di akhirat disyariatkan juga

bagi para hamba-Nya di dunia, seperti membakar dengan api,

memberi minum dengan minuman yang dapat menghancurkan

lambung dan sebagainya. Intinya, konsep persamium dalam perkara

qishash tidak bertolak dari hadits ini. Mereka juga-berdalih dengan

firman Allah dalam suratr Asy-Syuuraa ayat 40,'44"';- *'i'ht
(Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa).

Masalah ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang qishash dan

diyat.

8. Tidak Boleh Mengucapkanr'6Sesuai dengan kehendak Altah

dan kehendakmu" dan Apakah Boteh Mengucapkanr "Aku,
dengan Allah, kemudian denganmu?"

,;9-, l' * i bsJtc:r,ltl"; $:', fG ; ,k Jvi

'*'fi ,f'L,;'"; 6 L|, ;;,tj i. #:Sr'-,b $:L "aL

tf irr t6f'g);L g e # o\;'J'.fr *t P i't ,;, nlt

CL\v! i+l' Aui.fi ,Ju" ,-eli ;fv kt"4i ,W"
*i4t?i +p ll ,l

6653. Amr bin Ashim berkata: Hammam menceritakan kepada

kami, Ishaq bin Abdillatr bin Abi Thalhah menceritakan kepada kami,

Abdunahman bin Abi Affah menceritakan kepada kami, Abu

Hurairah menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar Nabi sAw

bersabda, "sesungguhnya ada tiga orang dari bani Israil yang hendak

diuji Attah. Makn Altah mengutus seorang malaikat, lalu dia
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mendatangi orang yang berpenyakit sopak, lalu dia berkata,'Telah
terputus sebab-sebab penghidupan denganlat, makn tidak ada lagi
perantara rezeki untuklru kecuali dengan (pertolongan) Allah
kemudian denganmu'." Setelatr itu dia menyebutkan haditsnya
dikemukakan.

Keteransan Hadits

(Bab tidak boleh mengucapl<an, "sesuai dengan kehendak
Allah dan lrehendalonu" dan apakah boleh mengucapkan, "Aktt,

dengan Allah, kemudian denganmu"?). Demikian redaksi yang
disebutkan, yaitu memastikan masalah yang pertama dan tidak
memastikan masalah kedua. Sebabnya, walaupun ini disebutkan
dalam hadits bab ini yang dikemukakannya secara ringkas dan pernah
juga dikemukakannya secara panjang lebar, namun perkataan ini
berasal dari malaikat dalam rangka menguji orang yang diajaknya
bicara, sehingga belum pasti tentang boleh dan tidaknya.

Ll ffO ,>; ):;b SGi gmr bin Ashim berkata). Redaksi ini

telah diriwayatkan secara maushul dalam judul bani Israil, yang mana
Imam Bukhari menyebutkan, 

-b 
ir. :fr *Y ge;'yi.'r:;i ti:rt

(Ahmad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Amr bin Ashim
menceritaknn kepada kami). setelah itu dia mengemukakan haditsnya
secara panjang lebar. Berdasarkan ini, ada yang mengatakan, bahwa
Imam Bukhari menggunakan kata jr-6 untuk para gunmya yang tidak

didengarnya setara langsung.

Tampaknya, dengan bentuk yang pertama dia mengisyaratkan
riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i pada pembahasan tentang
sumpah dan nadzar yang dinilai shahth olehnya dari jalur Abdullah
bin Yasar, dari Qutailah, seorang wanita dari Juhainuh, Ht Jrt $JU"'o(

.1;iJti ojV, ,'$iiirr ,r:, 6tjt af -;rt"Jit,Jui &t * i,' ,r,;
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'oi1 ,zr-3,<st'qjj ,',-Jt-'oi r'j;1u- tti g361 6;;1 *v ?n, ,)b ',;, i1ti
'rr4 

n-, nt iS V $'ta;-(Bahwa seorang Yahudi datang kepada Nabi

SAW lalu berknta, "sesungguhnya kalian telah berbuat syirik, kalian

mengatakan, 'Sesuai dengan kehendak Allah dan kehendalmu', dan

kalian juga mengatakan, 'Demi Ka'bah'." Maka Nabi memerintahkan

mereka apabila hendak bersumpah agar mengucapkan, "Demi Tuhan

Ka'bah," dan mengucapknn,. "Sesuai dengan kehendak Allah

kemudian kehendahnu.' )
An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan jari riwayat

Yazidbin Al Ashamm, dari Ibnu Abbas secara marfu', '€'niL* t\y

'*4-- in' 
"rs 

u,'5a1.|6j ,q:l,r ,r3,6 &ri (Apabita ,rr"oronr

kalian bersurnpah, maka janganlah mengataknn, "Sesuai dengan

kehendak Allah dan kehendalonu," akan tetapi hendalorya

mengucapkan, "Sesuai dengan kehendak Allah kemudian

kehendalonu.") Di permulaan hadits An-Nasa'i terdapat kisah yang

juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ,:d;t ,)b tO' .,l,c '4. Jt y.tt'ol

'o.Liiar "r- 6 Ji ,I srig &r, €:)rri ,'ii$) .qiilrr ,& 6 (Bahwa

seorang laki-laki berknta kepada Nabi SAW, "Sesuai dengan

kehendak Allah dan kehendalcmu." Maka beliau bersabda kepadanya,

"Apaknh engkau menjadilcanlat dan Allah sebagai selattu. Tidak, akan

tetapi ucaplrnnlah, 'Sesuai dengan kehendak Allah semata'.')

Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga meirwayatkan

hadits serupa dari Hudzaifah, ./6jl *i n'fqi rs?: 6lr:.tt bW: oi

"JJeii*t ilr ,i3 6 ojy ,of -;*"".<Jfrr,/ Pi ?'iit y.,,Jui lri,j' ,p
"rk; ,t3p iirr lo 6 tji ,Jui ;&i * ?nt ,e',iJ,u; f it (Bahwa

seorang taki-taki dari lmlangan lmmu muslimin bermimpi melihat

seorang laki-laki dari kalangan ahli kitab, lalu laki-labi (ahli bitab)

itu berkata, "Sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya

saja kalian tidak berlalcu syirik, knlian mengatakan, 'Sesuai dengan
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kehendak Allah dan kehendak Muhammad'." Dia fiaki-laki muslimJ

kemudian menceritakan itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun

bersabda, "Ucapkanlah, 'Sesuai dengan kehendak Allah kemudian

kehendak Muhammad'.")

Disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i, bahwa yang

meriwayatkan itu adalah Hudzaifah. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu

Uyainah dari Abdul Malik bin Umair, dari Rib'i, dari Hudzaifah. Abu

Awanah mengungkapkan hal serupa dari Abdul Malik, dari Rib'i, dari

Ath-Thufail bin Sakhbarah, saudaranya Aisyah. Hadits serupa juga

diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Demikian juga yang dikatakan oleh

Hammad bin Salamah yang diriwayatkan oleh Ahmad, Syu'bah dan

Abdullatr bin Idris dari Abdul Malik. Itulah yang dikuatkan oleh para

hafrzh, dan mereka berkata, "Sesungguhnya Ibnu Uyainah hanya

memperkirakan ketika mengatakan dari Hudzaifah."

Ibnu At-Tin berkata, 'Di dalam hadits yang disebutkannya

tidak ada larangan mengucapkan perkataan yang disebutkan di dalam

judulnya, dan Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 74, Li)

N u ir.y lur iiiul( 
'of llrj:a (Dan mereka tidak mencela [Altah

dan Rasul-NyaJ, kecuali knrena Allah dan Rasul-Nya telah

melimpahlcan knrunia-Nya kepada mereka) dan juga firman-Nya

dalam surah Al Ahzaab ayat 37, LJJb't "-ili: *tXirr pf ,:rtl. Jt\t,
(Dan [ingatlahJ, ketil@ kamu berknta kepada orang yang Allah telah

melimpahlran nilcrnat kepadanya dan knmu [lu4o] telah memberi

nilcrnat kep adanya) dan sebagainya."

Lalu ditanggapi bahwa apa yang dikatakan Abu Ja'far tidak
jelas, karena ungkapan, '.+i h' ,a t 6esuai dengan kehendak Allah

dan kehendakmu) adalah mempersekutukan pada kehendak Allah,
sedangkan ayat ini menunjukkan bahwa Allah mengabarkan bahwa

Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka,

dan itu sesungguhnya dari Allah, karena Allah-lah yang kuasa
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memberikan itu, sementara hakikat dari Rasul adalah berupa

perlaksanaannya. Seperti itu pula pemberian nikmat, karena Allah

telah memberikan nikmat kepada Zaid sehingga masuk Islam, dan

Nabi SAW memberikan nikmat kemerdekaan kepadanya. Ini berbeda

dengan persekutuan dalam kehendak, karena pada hakikatrya ini
hanya milik Allah. Jadi, bila disandarkan kepada selain-Nya hanya

berupa kiasan.

Al Muhallab berkata, "sebenarnya yang dimaksudkan oleh

Imam Bukhari, bahwa ungkapan, 'rr4il iO' tr-S r; (Sesuai dengan

kehendak Allah kemudian kehendalcrnu) adalah boleh, berdasarkan

ungkapan, + j lurd pltcu bersumpah dengan nama Altah kemudian

denganmu). Makna ini berasal dari Nabi SAW. Dibolehkannyakata j
(kemudian) disisipkan, karena kehendak Allah lebih dulu daripada

kehendak makirluk. Namun karena hadits tersebut tidak memenuhi

kriterianya, maka dia menyimpulkan dari hadits shahih yang sesuai

dengan kriterianya, yang maknanya sesuai dengan ini."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa

dia berpendapat tidak apa-apa mengucapk ^, 
|.>J-t, p ir lt3 6 (sesuai

dengan kehendak Allah kemudian kehendahnu), dan dia

memakruhkan ucapan, {r, iour!}i 6t" berlindung kepada Allah dan

kepadamu), serta membolehkan ucapan, + j fur\tli g*. berlindung

kepada Allah lemudian kepadamu). Hal ini sesuai dengan hadits Ibnu

Abbas dan lainnya yang telah saya singgung tadi.

Catatan:

Ketepatan memasukkan judul ini ke dalam pembahasan

tentang sumpah ditihat dari segi penyebutan sumpah pada sebagian

jalur periwayatan hadits Ibnu Abbas sebagaimana yang telah saya

sebutkan. Juga, dari segi bahwa terkadang seseorang boleh bersumpah
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dengan nama Allah kemudian dengan selain-Nya berdasarkan kiasan

pada ungkap an,',!-t --r l. Vi 1lm bersumpah dengan nama Attah

kemudian denganmu). Maka dengan demikian mengisyaratkan bahwa

larangan itu tentang penyekutuan. trtu disebutkan dalam bentuk

kalimat yang berurutan melalui lisan malaikat, dan itu dalam hal

selain sumpatr. Sedangkan sumpah dengan selain itu, maka

larangannya sudatr jelas, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan yang

lain.

9. Firman Allah, &6il'1e lrrtfif1"Dan mereka bersumpah

dengan namaAllah dengan segala kesunggahar.'(Qs. Al An'aam

[6]: r09)

.rijr, ,5"*A lnt ,5_-1., t- aq ,k'l Jv ,,iL i.r Su:yz ..V 
, ,'4 v 'j6 .qi;r GblLLi

Ibnu Abbas berkat4 "Abu Bakar berkata, 'sungguh demi

Allah, watrai Rasulullatr ceritakan kepadaku tentang kesalahanku

mengenai (penafsiran) mimpi itu'. Beliau bersabda, 'Jangan

bersumpah'."

6654. Dari Al Bara' RA, dia berkatq 'T',[abi SAW
memerintatrkan kami agar memenuhi (permintaan) orang yang

betsumpah."
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'yi- #t'.1;'ri *:, # \t,* itt,l il A, oi,^;vl 7
# e;Lt -'it:3L:, *J t;'^;r-,1 & $Lht & ht J'y,
,;&i c, *1u .i, lt ,',srr; it';' lA'brT .€^ir$ ,t pLt

,* !'o ,*; *tJ*e .;.*LJr';";" ,;3;+,Ak,. - l-. .-.. ,

,:eu "'oh:t'r"t:l y-# ; i*G r\e:r'J'j a3,u tx3 7a
r iri17:!tL lro,p,*ah,,* at {;,W*u)
e:* niq i o*e il, tiiii:et yrs :JG .it J'-r,

.;eJt stV ,t?rt !"itif;
6655. Dari Usamah, battwa seorang puteri Rasulullah SAW

mengirim utusan kepada beliau 
-ss6effara 

saat itu bersama

Rasululah SAW ada Usamah bin Zaid, Sa'ad dan Ubai , bahwa

anakku sedang sekarat, maka datanglah kepada kami. Maka beliau

mengirim utusan unfuk menyampaikan salam dan berkata"

"sesungguhnya milik Atlah apa yang diambil-Nya, dan milik Allah

apa yang diberiknn-Nya. Segala sesuatu di sisi-Nya ada batas

waldunya, maka berbersabarlah dan berharaplah pahala di sisi

Allah." Lalu puterinya mengirim lagi utusan kepada beliau sambil

bersumpah kepada beliau, maka beliau pun berdiri dan kami juga

berdiri bersama beliau. Setelah duduk, si anak diangkat kepada beliau,

lalu beliau mendudukkannya di pangkuannya, sementara nafas si anak

sudah terengah-engah. Tak lama kemudian berlinanglah kedua mata

Rasulullah SAW, lalu Sa'ad berkata, "Apa ini wahai Rasulullah?"

Beliau bersabda, "Ini adalah knsih sayang yang Allah tempatkan

dalam hati para hamba-Nya yang dikehendaki-Nya. Sesuhgguhnya

Allah menyayangi para hamba-Nya yang penyayang."
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*\};;;l ,i6 *'r r:)rht,)* lnt J'y_t'ol ,i;_; oj ?
.;nt -ry\\)rir 

^L; il,-* ^>r3;+*, o
6656. Dari Abu Hurairatr, batrwa Rasulullatr SAW bersabd4

"TidaHah seseorang dari lcaum muslimin ditinggal mati oreh tiga
orang analorya akan disentuh api neralca, keanali selcejap (hanya
meletvat jahannann)."

h, * o3r e,;,iv;, i.ttc'q. ,{p i # *
; t'bx #k ri;i,,yf jbFirf .$,1;',* ei *,

#,F yt? k r6t bi:r,t.,fr' *t * ?i
6657"Dari Ma'bad bin Khalid,'aku *"ra"rrg* ,*,r* Orn

wahab berkat4 "Aku mendengar Rasulullah sAw bersabd4 'Maulcah
lralian aku tunjuklcan ahli surga? (Yaitu) setiap yang remah tagi
dihinakan yang seandainya bersumpah kepada Attah niscaya dia
memenuhinya, sedangkan ahli neraka adalah setiap yang kikir, kasar
lagi sombong'."

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dan merelca bersumpah dengan nama
Allah dengan segala kesungguhan.') Ar-Raghib dan yang lain
berkat4 "Alqasam berarti sumpah. Asalnya dari kata alqasaamah,
artinya sumpah-sumpah yang ditanggung oleh para wari korban
pembunuhan, kemudian digunakan sebagai sebutan untuk setiap
sumpah."

Ar-Raghib berkat4 "Makna e6-t'4 (dengan segala

kesungguhan) adalah mereka bersungguh-sungguh dalam sumpah,
sehingga mereka melakukannya semaksimal mtrngkin.,,

L
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Ini menolak apa yang difahami oleh Al Muhallab sebagaimana

yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal darinya mengenai ayat ini.

Karena me,nurutnya, ayat ini menunjuk*an bahwa orang yang

bersumpah dengan Allatr adalah sebesar-besamya sumpah, karena

kesungguhan adalah kesulitan terbesar. Jadi, dia memahami dari

redaksi, g:-$ $ (D engan s e gal a kes un gguhan), b ahw abersumpah

dengan Allah adalah puncaknya kesungguhan. Namun, pendapat Ar-

Raghib lebih tepat, karena para ahli bahasa pun mengatakan bahwa

kata al qasaamah diarnbil dari kata al qismah (pembagian), karena

sumpah-sumpah itu dibagikan kepada para wali terbunuh. Penjelasan

lebih lanjut mengenai masalah ini akan dipaparkan pada kesempatan

lain.

q-.r. 'c'lhrf e$u. ,Fd !, l?3 u- !,.; , "Si.'i 
'!ri 

,op# Ul 
',S,ti

;-ir I :J'6 .t;-ilr (Ibnu Abbas berkata, "Abu Bakar berkata, 'sungguh

demi Allah, wahai Rasulullah, ceritaknn lcepadaht tentang

kesalahanku mengenai [penafsiran] rnimpi ituJ. Beliau bersabda,

'Jangan bersumpah'.') Ini adalah penggalan ringkas dari hadits

panjang yang akan dikemukakan pada pembahasan tentang ta'bir

mimpi dari jalur Ubaidullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, Jl*'t'ot
ffg *t U W ubfei' .J'&, c,rr: jy:,Sui *, # ?tt 4t ",fi
(Bahwa seorang laH-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata,

"sesungguhnya tadi malam ahr bermimpi melihat awan yang

meneteslran minyak dan madu). Di dalamnya disebutkan penakwilan

Abu Bakar tentang mimpi tersebut, dan perkataannya kepada Nabi

SAw, .tbtt'c'b"tl'tt W.'c*f :J'6 sirti.lf it',rpt ,!r'lb,t V €ib
!r,* :!6 (Beritahulwnlah trepadalcu wahai Rasulullah, apakah alat

benar atau salah?" Beliau bersabda, "Engkau benar sebagian atau

salah sebagian." Abu Bakar berkata, "Demi Allah.')

Dengan demikian, kalimat C;}r.r+ ai berasal dari

perkataan Imam Bukfiari ketika meringkas hadits ini. Perkiraannya
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adalah tentang mimpi yang dilihat oleh laki-laki tersebut dan

diceritakannya kepada Nabi sAW, lalu Abu Bakar menalovilkannya.
Penjelasannya akan dikemukakan nanti. Yang dimaksud di sini adatatr

sabda beliau, '# | (Jangan bersumpah) yang semakna dengan

ungkapan, "a*));1 (Jangan bersumpah). Ini mengisyaratkan

sanggahan terhadap pendapat yang menyatakan, batrwa yang

mengatakan,'r*"i1 (aku bersumpah) maka sumpatrnya satr, sedangkan

orang yang mengatakan, tiii (aku bersumpatr) sebagai ganti tal-if
(aku bersumpah) maka disepakati tidak satr kecuali bila yang
bersangkutan meniatkan sumpah, atau bermaksud mengabarkan
batrwa dia telatr menyumpahkannya.

Selain Itu, Nabi SAW juga memerintahkan untuk
membebaskan al qasam. Seandainya al qasam adalatr al yamiin
(sumpah), tentulatr beliau memenuhinya ketika Abu Bakar
mengatakan itu. Karena itulah lmam Bukhari meriwayatkan hadits Al
Bara' setelahny4 kemudian di akhir bab dia meriwayatkan hadits
Haritsah, f:JJ'!t J';sl i geandainya bersumpah kepada Altah

niscaya dia memenuhinya).Ini mengisyaratkan bahwa seandainya a/
qasam adalah al yamiin (sumpah), tentu Abu Bakar lebih berhak
untuk membebaskanny4 karena dia adalah penghulu ahli surga dari
kalangan umat ini. Secara tekstual, hadits usamah mengenai kisah
puteri Nabi SAW, memang dia benar-benar bersumpah, karena
dikemukakan pada pembahasan tentang jenazahdengan redaksi, i-ii
4Y jl lOia bersumpah kepada beliau bahwa dia benar-benar

mendatanginya).

Ibnu Al Mundzir berkat4 "Ada perbedaan pendapat mengenai
orang yang mengatakan, Au,.'c;it pm bersumpah dengan Allah)

atau i:i-l-il gm bersumpah). Sebagian orang berpendapat, bahwa itu

adalah sumpah walaupun tidak dimaksud sebagai sumpah. Di antara
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yang berpendapat demikian adalatr Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.

Pendapat yang sama pula dikemukakan oleh An-Nakha'i, Ats-Tsauri

dan ulama Kufah. Sementara mayoritas ulama mengatakan bahwa itu

bukan sumpatr kecuali bila diniatkan sebagai sumpah. Malik

mengatakan, 'i-, 
"*31 

(ahr bersumpah dengan nama Allah) adalah

sumpah, sedangkan '*---lii (aku bersumpah) bukan sumpah kecuali

bila diniatkan sumpah'. Imam Syaf i mengatakan, 'li;-j( laku

bersumpah) bukan sebagai sumpatr walaupun diniatkan sumpah,

sedangkan i-, *il gnt bersumpah dengan Altah) adalah sumpatr

jika diniatkan sebagai sumpah'. Sementara Ishaq mengatakan bahwa

itu bukan sumpah. Satu riwayat dari Ahmad sama dengan pendapat

Malik, satu riwayat darinya sarna dengan pendapat Asy-Syafi'i, dan

satu lagi riwayat darinya, bahwa bila mengatrk*, lai tiLi maka itu

adalah sumpah, karena maksudnya adalah, t* nur. t;ii gta,

bersumpah dengan Allah pada suatu sumpah)."

Ibnu Al Manalyar dalam l<Ltab Al Hasyiyah berkata, "Maksud

Imam Bukfiari menyangkal pendapat yang menyatakan bahwa

ungkapan 'r*jll bukan sebagai sumpah. Dia mengatakan batrwa ayat

tersebut (Qs. Al An'aaut [6]: 109) yang menyebutkan penyertaan kata

sumpah dengan nama Allah. Kemudian dia menjelaskan, bahwa

penyertaan kata ini bukan sebagai syarat sebagaimana yang

dikemukakan pada hadits-haditsnya, karena kalimat ini (al qasam)

yang tidak disertai dengan lafazh Allah adalah sebagai sumpah yang

menuntut dipenuhi dan dianjurkan untuk dipenuhi tanpa harus

bersumpah. Setelah itu dia menyebutkan cabang-cabang masalahnya,

yaitu: bila seseorang mengatakan, 'Aku bersumpah kepada Allah agar

engkau melakukan seperti ini', lalu dia menjawab, 'Ya', apakah itu

sebagai sumpahnya karena dia telah menyetujuinya dengan

mengatakan,'Yz', dan mengharuskannya membayar kafarat bila tidak

melaksanakannya?"
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Mengenai apa yang dikatakan ini perlu ditinjau lebih jauh,

karena tampak bahwa maksud Imam Bukhari adalatr membatasi apa

yang mutlak dalam hadits-hadits ini dengan batasan yang disebutkan

di dalam ayatnya.

Setelah hadits mu'allaq ini, Imam Bulfiari menyebutkan

empat hadits, yaitu:

Pertama,hadits Al Bara', di dalamnya disebutkan, ,ilJ yi.ur"

(Agar memenuhi [permintaanJ orang yang bersumpah). Maksudnya,

melaksanakan apa yang diinginkan oleh orang yang bersumpatr

sehingga menjadi kebaikan. Redaksi hadits ini juga merupakan

penggalan dari hadits yang diriwayatkan oieh Imam Bukhari secara

panjang lebar dan secaxa ringkas di beberapa bagian kitabnya yang

telah saya jelaskan. Selain itu, saya juga telah menyebutkan cara

periwayatnnya pada pembatrasan tentang pakaian dan di permulaan

pembahasan tentang minta izin"

Ada perbedaan riwayat mengenai kepastian huruf sin pada

lafazh tiiir. Yang masyhur adalah dengan harakat kasrah darr

dhammah di awal kata karena berfungsi sebagai ism fa'il. Tapi ada

juga yang mengatakan dengan harakat fathah, yakni ptl-!)t
(pemyataan sumpah). Memang terkadang mashdar bermakna maf'ul,
seperti kalimat tr:r--iiJlit bermakna memasukkan, demikian juga

dengan kalimat '&?t (aku mengeluarkannya).

Kedua, hadits Usamah bin Zaid bin Harits ah, maula Nabi
SAW.

*y ol (B ahwa seorang puteri). Dalamriwayat Al Kasynihani

disebutkan dengan redaksi, 6r'Ol(Bahwa seorang puferl). Namanya

telah disebutkan pada pembahasan tentang jenazah.

hal pi *v ?ot ,* lt lh gj (Sementara (Jsamah saat itu
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sedang bersama Rasululah SAn.Zhaltrmya dia berkata, "Saat itu aku

sedang bersama beliau." Dalam pembahasan tentang pengobatan

disebutkan dengan redaksi, ',iA'#i 41"*,i (Dia mengirim utusan

kepada beliau, yang mana saat itu dia sedang bersama beliau)'

"riJj (Dan Sa ad). Redaksi ini dihubungkan kepada Usamah.

Dalam pembahasan tentang jenazah disebutkan dengan redaksi, i-;;i
iiUb U.3&) (Saat itu Sa'ad bin Ubadah sedang bersama beliau).

U.i \t g{t (Dan ayahlat atau Wai). A1 Karmani berkata, "Salah

satunya dengan lafazhmudhaf yang dinisbatkan kepada orang pertama

atau yang berbicara (yakni ,ft, dan yang satu lagi dengan harakat

dhammah di awalnya dart tasydid pada huruf ya' (yakni lj.f)
Maksudnya, IJbai bin Ka'ab. Kemungkinan juga dengan lafazh

mudhaf yang diulang, seolah-olah dia mengatakan, 'Dan bersama

beliau ada Sa'ad dan ayahku, atau ayahku saja'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang pertama lebih bisa dijadikan

sebagai pegangan, sedangkan yang kedua walaupun memungkinkan

tapi menyelisihi kenyataannya, karena dikemukakan pada pembahasan

tentang jenazahdengan redaksi, ; Utt,k ni6:tiit?'i. :n;"63

J4:i 
-16',i.'i-i: 

,rS (Sementara saat itu beliau sedang besama

Wadah, Mu'adz bin Jabal, Wai bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit dan

orang /afn). Menurut saya, keraguan ini dari Syu'batr, karena di dalam

riwayat lainnya yang diriwayatkan dari Ashim tidak terdapat keraguan

ini.

g (Terengah-engah). Maksudnya, kacau dan bergerak-

gerak. Ada juga yang mengatakan, bafuwa maknanya adalah setiap

berbatik ke suatu posisi tidak berapa lama berbuah lagi posisinya. Itu

adalah kondisi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut.

tii ti (Apa ini'). Ada yang mengatakan, bahwa
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kalimat tanya tentang hukum, bukan sebagai pengingkaran. Semua

penjelasan mengenai hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan

tentang jenazah.

Ketiga, hadits Abu Hurairah, ,:*Ait ry 11.(Kecuali sekejap).

Maksudnya, neraka tidak akan menyentuh orang yang ditinggal mati

oleh tiga anaknya lalu dia bersabar, kecuali sekadar mendatangi. Ibnu

At-Tin dan lairurya berkata, "Ini mengisyaratkan firman Allah dalam

surah Maryarn ayatll,ti\1j il p by1 loon tidak ada seorang pun

daripadamu, melainkan mendatangi nerakaila)." Selain itu, ada yang

mengatakan, bahwa sumpah ini tidak disebutkan secara tekstual. Ada
juga yang mengatakan, batrkan itu tersambung dengan kalimat, |!-L:i
(Demi Tuhanmu\ sebelumnya. Hadits ini telah dijelaskan juga pada

p embahasan tentang j enaz atr.

Keempat, hadits Haritsatr bin Wahab.

,.'.-Lit ,Ft & tsi3f I( (Maulah katian alat tunjuktran trepada

ahli surga?) Ad-Dawudi berkat4 "Maksudnya, masing-masing dari
kedua golongan itu berada di tempatnya masing-masing, bukan berarti
kedua tempat itu hanya dimasuki oleh kedua golongan tersebut"

Seakan-akan dikatakan, 'setiap yang lemah di surga, dan setiap yang

kikir di neraka'. Namun tidak berarti tidak dimasuki oleh selain kedua
golongan ini."

t,
,-rb* ]3 (setiap yang lemaft). Abu Al Baqa' berkata, yang

dimaksud dengan i*idt adalah orang miskin, sedangkan t-;fu.-:;^lir

adalah orang-orang memandangnya lemah dan menghinakannya."

A1 Hakim dalam kitab Ulum Al Hadits mengatakan, bahwa
Ibnu Khuzaimah pernah ditanya tentang yang dimaksud dengan
'.*laJt (yang lemah) di sini, dia menjawab, "Yaitu orang yang

melepaskan dirinya dari daya dan kekuatan sebanyak dua puluh
hingga lima puluh kali sehari.?'
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Al Karmani berkata, "Boleh juga dibaca dengan harakat

kasrah, maksudnya adalah yang rendah hati."

Penjelasan hadits ini telah dipaparkan dalam tafsir surah A1

Qalam. Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa 'Slt-;ir adalah

orang yang banyak dagrng dan berleher besar.

i';3'fu #'#t'3i lSeandainya bersumpah lcepada Altah

niscaya dia pasti memenuhinya). Maksudnya, seandainya dia

menyatakan suatu sumpah karena berambisi terhadap kemuliaan

Allah, maka dia akan memenuhinya. Ada juga yang mengatakan,

bahwa ini adalah kiasan tentang pengabulan doanya.

10. Orang yang Mengucapkanr 6'Aku bersaksi dengan Allah" atau

'6Aku telah bersaksi dengan Allah"

,jr-i t\; u$t',jf ,r-t;aht ,pU, S. :Jv:t *'*
i:,te ',. q';i:* ; |€i-G$'i |fiir|';-,Jt ; ,Gj

lzz-tz lh zz ,^ ,. . t

.a;:l-6, i +.*1) q# e+>'l

;,!tt, ru.'-an tf -ldt i;:: €fr69r1 os') :ragyiG
o ,?..

.J{rJlJ

6658. Dari Abdullatr, dia berkata, 't'{abi SAW pemah ditanya,

'Manusia manakah yang baik?' Beliau menjawab, 'Generasiku,

kemudian orang-orang setelah merekn, lalu orang-orang setelah

mereka. Setelah itu datang suatu kaum yang kesal<sian seorang dari

mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului

kesal<siannya' ."

Ibrahim berkata, "Dulu, para sahabat kami melarang karni

^t
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-saat 
itu kami masih kanak-kanak- bersumpah dengan kesaksian

dan janji."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mengucapkan, "Aku bersaksi dengan Allah"
atau "Alil telah bersaksi dengan Allah'). Maksudnya, apakah itu
sebagai sumpah? Ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Para

ulama Hanafi dan Hanbaii berpendapat ada perbedaan, demikian juga
pendapat An-Nak*ra'i dan Ats-Tsauri. Pendapat yang kuat di kalangan

ulama Hanbali, menyatakan bahwa walaupun tidak mengatakan, drt-r.

(dengon nama Allah), maka itu juga sebagai sumpah. Pendapat yang

sama pun dikemukakan oleh Rabi'ah dan Al Atza'i. Sementara

menurut ulama Asy-Syaf i, itu bukan sumpah kecuali bila disertakan
kalimat, )nQ @*Son nama Allah). Namun demikian, pendapat yang

kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa itu adalah ungkapan
kiasan, sehingga memerlukan maksud. Demikian redaksi Asy-Syafi'i
yang dinyatakan dalam kitab Al Mukhtashar. Kemungkinannya
adalah, :t itr.t4Zi 1atru bersal<si dengan perintah Altah) atau {iri,tL1,"

ar (dengan keesaan Altah). Demikian juga pendapat Jumhur.

Sementara pendapat Malik seperti ketiga riwayat tadi.

Mereka yang menyatakan bahwa ungkapan ini biasa terjadi
pada tradisi dan syariat dalam bersumpah berdalii dengan firman
Allah dalam surah Al Munaafiquun ayat 1, 'r42i $U3fifAt '$E tl
lt J:i:j etfi1@tabtla orang-orang munafik dataryg kepadamu, mereka

berkata, "Kami mengalai bahwa sesungguhnya kamu benar-benar
Rasul Atlak.") Selanjutnya Allah berfirman, t+'n4:A"f bi*i! (lrlereka

itu menjadiknn sumpah mereka sebagai perisai), menunjukkan bahwa
keduanya biasa dipakai dalam bersumpah. Demikian juga dalam hal
li'an.
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Jawabnya: Hal ini khusus berkenaan dengan li'an,makatidak
bisa dianalogikan kepada sumpah, karena yang pertama tidak sharih
(tidak jelas), sebab kemungkinarulya mereka bersumpah bersama itu.

Yang lain berdalil dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu

Majah dari hadits Rifa'ah bin Awanah, * h',* )lt J*i',#Ug
et{ qlt: iior + Wt :gU)i;- d, P:t (Sumpah Rasututtah SAW

yang beliau ucaplcan sebagai sumpah adalah, "Alan bersaksi di
hadapan Allah, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya.')

Jawabnya: Di dalam sanad-nya ada periwayat yang lemah, yaitu

Abdul Malik bin Muhammad Ash-Shan'ani. Kalaupun dianggap

akurat, maka redaksinya mengindikasikan batrwa redaksi ini adalah

satu sumpah, bukan dua sumpatr.

Abu lJbaid berkat4 "Saksi adalatr sumpahnya orang yang

bersumpatr. Maka orang yang mengatakan, 'Aku bersaksi', berarti itu
bukan sumpah, dan orang yang mengatakan, 'Aku bersaksi dengan

Allah', maka itu adalatr sumpah."

Adh-Dhahhak membacanla, ilJLilJ $li;,it (Meretra itu

menjadikan keimanan mereka). Ini membantah pendapat yang

mengartikan kesaksian sebagai sumpah. Inilah yang diisyaratkan oleh

Imam Bukhari ketika meriwayatkan hadits bab ini, 'erjiiiSW ry
UtW ry3'4- (Kes aks ian s es eor ang mer eka mendahului s ump ahny a

dan sumpahnya mendahului kesaksiannya). Karena ini jelas

menunjukkan bedanya kesaksian dengan sumpah. Penjelasan hadits

ini telatr dipaparkan pada pembahasan tentang kesaksian.

1' * g (Dari Abdullah).Dia adalatr Ibnu Mas'ud.

,.... .i!.'q- erel atp ,* (Kesal<sian seseorang mereka mendahului

sumpahnya). Ath-Thahawi berkata,'Maksudnya, mereka banyak

bersumpah dalam segala hal, sampai-sampai menjadi kebiasaan

mereka, dimana seseorang dari mereka bersumpah walaupun tidak

I

)

I
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dimaksudkan sebagai sumpah dan tidak diminta untuk bersumpah."

Yang lain berkata, "Maksudnya, bersumpah untuk

membenarkan kesaksiannya sebelum melaksanakannya atau

setelahnya. Apabila ini diungkapkan oleh saksi sebelum ditetapkan,

maka gugurlah kesaksi annya. "

Ada juga yang mengatakan, bahwa maksudnya adalah

bersegera kepada kesaksian dan sumpatr serta berarnbisi untuk

melakukan itu, sampai-sampai tidak mengetahui mana yang lebih

dulu, karena tidak memperhatikannya.

et*J.)6 (tbrahtm berkata). Dia adalah lbrahim An-Naktra'i.

redaksi ini diriwayatkan secara maushul dengan sanad yang lalu.

Vi)rJi ori;: (Dulu para sahabat kami). Maksudnya, guru-

gurunya dan mereka yang ucapannya layak diikuti. Pada pembahasan

tentang kesaksikan telah dikemukakan dengan redaksi, Vfi.*-i-
(Memularl kami) sebagai ganti, tffi-(Ivlelarang knmi).

*irj ISQSu;Lil)i ;tl (Agar kami bersumpah dengan kesaksian

dan janji\. Maksudnya, mengatakan, "Aku bersaksi dengan Allah",

atau "atas perjanjian Allah". Demikian pendapat yang dikemukakan

oleh Ibnu Abdil Ban. Hal ini telah dijelaskan pada pembatrasan

tentang kesaksian.

11. Perjanjian dengan Allah Aua wa Jalla

L,L u,Ju'&3 *ht * dt JL ,^b?nt 4r:t *'*
-*il,t e -*f JG'ri- p,hr JGAr'et- ,";k ;;;,*

.(,i'r +l+ 
'o'::g-rlr' Ll ,*p ?rt I jG .Lr:* *
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6659. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Earangsiapa bersumpah dengan sumpah dusta unfuk merampas harta
seorang muslim 

-atau 
beliau mengatakan, saudaranya-, maka dia

akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan murka kepad.anya.',

Setelah itu Allah menurunkan ayat yarrg membenarkannya,
"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan) Allah.-
(Qs. Aali 'Imraan l3l:77)

:*'6r:'; u:Jtit,j'n L31i i,*y di& jC

"' 
itt te e-G Cr e*i,liifui J6 ';riu uur

.t;.
6660. Sulaiman berkata di dalam haditsnya, "Kemudian Al

Asy'ats bin Qais melintas, lalu berkata,'Apa yang diceritakan oleh
Abdullah kepada kalian?' Mereka kemudian mengatakan itu
kepadanya, lalu Al Asy'ats berkata, 'Ayat itu diturunkan berkenaan

denganku dan seorang kawanku mengenai sebuah sumur yang pemah
diperselisihkan di antara kami'."

Keteranqan Hadits:

(Bab Janji dengan Allah Azza wa Jalla). Maksudnya,
perkataan seseorang, "Atasku perjanjian dengan Allah, aku pasti

melakukan begini." Ar-Raghib berkata, *L$h adalah menjaga dan

memelihara sesuatu. Karena itu, dokumen disebut i:,i;. trtitut f i-1,
(anji dengan Allah) adalah sebagai ungkapan tentang keimanan yang

difitrahkan Allah kepada para hamba-Nya ketika diambil perjanjian.

Digunakan juga untuk makna sesuatu yang diperintahkan dalam A1

Qur'an dan Sunnah sebagai penegas, dan apa-apa yang diwajibkan
seseorang atas dirinya sendiri, seperti nadzar."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada beberapa makna lainnya untuk

f+jt selain yang telah disebutkan, yaitu: keamanan, pelaksanaan

sumpah, wasiat, sumpah, menjaga kehormatan, pengetahuan,

perjumpaan dari dekat, zaima;rl, dan tanggungan. Sebagiannya kadang

saling terkait satu sama lain.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Barangsiapa bersumpatr dengan

janji lalu melanggar, maka dia wajib membayar kafarat, baik diniatkan

maupun tidak. Demikian menurut pendapat Malik, Al Auza'i dan para

ulama Kufatr. Pendapat serupa pun dikemukakan oleh Al Hasan, Asy-

Sya'bi, Thawus dan lainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Ahmad juga berpendapat

sama. Sementara Atha', Asy-Syaf i, Ishaq dan Abu Llbaid berkata,

"Itu tidak menjadi sumpah kecuali bila diniatkan." Di awal

pembahasan tentang iman telatr dikemukakan nukilan seperti itu dari

Asy-Syaf i mengenai orang yang mengatakan amanat Allah. Lain

halnya dengan Imam Al Haramain, dia menyatakan kesepakatan para

ulama mengenai pendapat ini. Kemungkinan maksudnya adalah para

ulama Asy-Syafi'i. Namun demikian, sebenarnya ada juga perbedaan

pendapat di kalangan mereka sebagaimana dikemukakan oleh Al
Mawardi dari yang lain, dari Abu Ishaq dan Al Marwazi. Setelah itu

dia berdalil untuk madzhabny4 bahwa perjanjian dengan Allah

digunakan di dalam wasiat-Nya untuk para hamba-Nya agar

mengikuti perintah-Nya sebagaimana yang telatr disebutkan, sehingga

tidak diartikan sebagai sumpah kecuali bila memang dimaksudkan

untuk sumpah.

Asy-Syafi'i berkata, "Bila mengucapkan,'Atasku perjanjian

dengan Allah', maka kemungkinan maksudnya adalah hal yang telah

dijanjikan, yaitu wasiat-Nya sehingga menjadi seperti ungkapan,

'Atasku kewajiban terhadap Allah'. Maksudnya, hal-hal yang

diwajibkan. Dengan demikian bukan sebagai sumpah, karena sumpah

tidak sah dengan hal yang diadakan, tapi bila meniatkan ucapannya,
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'Perjanjian dengan Allah' sebagai sumpah, maka sumpahnya sah."

Ibnu A1 Mundzir berkata, "Allah berfirman dalam surah

Yaasiin ayat 60,irl:i*r trlft f Lf i'ri ,4 6&l:q4;t'li (Bukanpah Alat

telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak
menyembah syetan?) Barangsiapa mengucapkan,'Atasku perjanjian

dengan Allah', maka dia benar, karena Allah telah mengabarkan,

bahwa Allah telah mengambil perjanjian atas kita, maka hal itu tidak

menjadi sumpah kecuali bila kita meniatkannya."

Golongan yang pertama berdalil, menurut tradisi, bahwa itu
dianikan sebagai sumpah.

Ibnu At-Tin berkatq "Lafazh ini digunakan untuk beberapa

makna, yaitu: (a) .trr W "* (atasku perjanjian dengan Allah), O) .rtlri
,ilrr laan perjanjian dengan Allah), trt 1' lit (p"rj*jian dengan Allah),

(d) trtr 46;t (aku berjanji kepada Allah), dan (e) ;-$ir *ja latas

perjanjian)."

Sebagian ulama menyangkal semuanya, dan ada juga

menjelaskannya dengan berkata, "Semua tidak tepat kecuali bila
mengatakan, 'Atasku perjanjian dengan Allah', dan serupanya. Jika

tidak, maka bukan sebagai sumpah, baik dengan meniatkan atau pun

tidak."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullatr bin
Mas'ud dan Al Asy'ats mengenaf diturunkannya firman Allah dalam

surah Aali 'Imraan ayat 77,'r'?i rJ g.A!:i' *i 'tt:t:H-e;ft'ol.

(Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji[nya dengan] Allah
dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit).

Penjelasannya akan dikemukakan secara gamblang setelah limabab.
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12. Bersumpah dengan Kemuliaan Allah, Sifat-Sifat-Nya dan

Kalimat-Kalimat-Nya

,t& i.t|lst
Ibnu Abbas berkata, 'Nabi SAW mengucapkan, 'Alat

berlindung dengan Kemuliaan-Mli ."

a-ZJr'p 
"tr1 &:*) iciit ;* dt ,t;;:; i ,lui

e:-e-,i 'l 'ubj I ,rrit ,f ,L*t Uft L, t- ,'J'fi ,tlt:,
i,hr jr-; :*);a\t *UtJG:LL -fi JG'r.6?

Abu Hurairah mengatakan, dari Nabi SAW',"'O* seseorang

yang tersisa di antara surga dan neraka, lalu dia berkata,'Wahai
Tuhanlcu, palingkanlah wajahlu dari neraka. Tidak, demi Kemuliaan-

Mu, alan tidak memohon kepada-Mu selain itu'." Abu Sa'id berkat4

"Nabi SA\IV bersabda, 'Allah berfirman,'Itu untulonu dan sepuluh

knli lipatnya'."

,Y; * ,s er'ltbj
Ayyub berkata, "Demi Kemuliaan-Mu, alu sungguh

m emb utuhlran b er ka h - Mu."

:orb i'rLi :J'y pi ,!L}it 'u 
oolr 

ots

t c e t.-/
:c1y-l )ts1



,:J'F'6 ,Sti,t :'eu: t'ht ,k CtiG ,*uy ;. "it'*/./
,:,!tb3A'Li ,'l'* ,';s til ,|it L", * & g*i u'b

'-.,4o, !^t, t,zz .c, ir,.t.c, tctz
.0.>kI ;.e 

-a-*) oly .'p dL\+a.r. 6Sl_S

6661. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Jahannam

masih terus berkata, 'Masih adakah tambahan?' sampai-sampai

Tuhan Yang mempunyai keperkasaan menempatknn kabi-Nya di
dalamnya, maka Jahannam berkata,'Cukup, culatp, demi kemuliaan-

Mu.' Lalu sebagiannya dilatmpulkon kepada sebagian lainnya."
Diriwayatkan juga oleh Syu'bah dari Qatadah.

Keteransan Hadits:

(Bab bersumpah dengan kemuliaan Allah, sifut-sifat-Nya dan

kalam-Nya). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu

Dzar, sedangkan yang lain menyebutkan redaksi , ^ :);t! I lOon

Kalimat-Kalimat-Nya). Redaksi judul ini merupakan penggabungan

yang umum kepada yang kfiusus dan yang k*rusus kepada yang umum,

karena sifat-sifat lebih umum daripada kemuliaan dan kalam

(perkataan). Di akhir bab "Janganlah Kalian Bersumpah dengan

Bapak-bapak Kalian" telah diisyaratkan, bahwa sumpah terbagi

menjadi: sumpah yang jelas, sindiran, dan antara keduanya, yaitu

dengan sifat-sifat. Selain itu, disebutkan juga bahwa te{adi perbedaan

pendapat, apakah itu dikategorikan jelas sehingga tidak memerlukan

mrksud, ataukah tidak sehingga 
.memerlukan 

maksud. Menurut

pendapat yang kuat, bersumpah dengan sifat-sifat Dzat termasuk

kategori sumpah dengan jelas, sehingga sindiran tidak lagi diperlukan

bila terkait dengan hak manusia, sementara sifat-sifat perbuatan

termasuk kategori sindiran, maka kemuliaan Allah termasuk sifat-sifat

Dzat, demikian juga keagungan

Asy-Syaf i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh A1 Baihaqi
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dalam l<Ltab Al Ma'rifah, berkat4 "Barangsiapa mengatakan, 'Demi
hak Allah, kemuliaan Allalr, keagungan Allah, atau kekuasaan Allah',
baik dia maksudkan sebagai sumpah maupun tidak, maka itu adalah

sumpah."

Yang lain berkata, "Bersumpah dengan kemahakuasaan Allah
merupakan sumpah dengan sifat Dzat, sehigga termasuk kategori

sumpah yang jelas. Kemungkinan yang dimaksud adalah yang

dikuasai sehingga termasuk kategori kiasan, seperti ucapan seseorang

yang takjub terhadap sesuatu, 'Lihatlah kekuasaan Allah'. Demikian
juga ilmu Allah, seperti ucapan, 'Ya Allah ampunilah kami, ilmu-Mu
meliputi kami'. Maksudnya, pengetahuan-Mu."

t!;b\tei,l,tg-,l;i *h, *A, o,& ,ag'i.t ,:,6: ebnu

Abbas b"rkoto, "Nabi SAWr mengucapkan,'Alat berlindung dengan

Kemuliaan-Mu'.") kri adalah bagran dari hadits yang diriwayatkan

secara maushul oleh Imam Buktrari pada pembatrasan tentang tauhid

dari jalur Yahya bin Ya'mur, dari Ibnu Abbas. Penjelasan tentang hal

ini akan dipaparkan di sana. Yang dijadikan dalil di sini adalah

bersumpah dengan kemuliaan'Allah, yakni walaupun dengan lafazh

do4 tapi memang tidak boleh memohon perlindungan kecuali kepada

Allah atau dengan salah satu sifat-Nya.

hilah yang luput dari Ibnu At-Tin, sehingga dia berkata, "[1i
tidak mengandung arti bahwa bersumpah dengan sifat boleh

sebagaimana judulnya." Kemudian saya menemukan dalam kitab

Hasyiyah Ibnu Al Manayyar, "Sabda beliau, 'Lr:;1-i:t-li 6t "
berlindung dengan kemuliaan-Mu) adalah dosa, bukan sumpah,

namul karena ditetapkan bahwa tidak boleh memohon perlindungan

kecuali dengan yang dahulu, maka dengan ini ditetapkan bahwa

kemuliaan itu termasuk sifat yang dahulu, bukan sifat perbuatan

sehingga sumpah dengannya dianggap sah."

ytil:) I |r6t (Abu Hurairah berkata...). Di dalam redaksi ini
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diseburkan, i,;tiu;u,hr Jri ,l,t;i *ht * H, 
jti ,# i',Ssi

t'Al (Abu Sa'id berkata: Nabi SAW bersabda, "Allah berfirman, 'Itu

untulonu dan sepuluh l@li lipatnya'.') Ini adalah ringkasan dari hadits

panjang tentang sifat dikumpulkaillya manusia (di padang Mahsyar).

Penjelasannya telah dipaparkan di akhir pembatrasan tentang

kelembutan hati. Maksudnya ucapan laki-laki tersebut, llLrbj I
6t |,tlfat 1naok, demi Kemuliaan-Mu, aht tidak memohon kcpada-

Mu selain itu), karena Nabi SAW menyebutkan ini dengan

mengakuinya, sehingga me4iadi dalil.

'ery|. ,f ,l.r* I'Ot*.1 @Wub berkata, "Demi Kemuliaan-

Mu, alru sungguh membutuhftan berftah-Mu.") Demikian redaksi yang

dicantumkan oleh mayoritas periwayat, sedangkan dalam riwayat Abu

Dzar selain dari Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ctit T.

I-afazhyang pertama lebih tepat karena makna ir-ii artinyacukup. Ini

juga merupakan bagian dari hadits yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang bersuci dari riwayat Abu .Hurairah yang

permulaannya menyebutkan, c..ii',H 3t? {ib'e',ry. on atttr'l|

(sesungguhnya ketika Awub sedang mandi, jatuhlah seekor belalang

emas). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa Afyub AS tidak

bersumpah kecuali dengan Allah, dan Nabi SAW menyebutkan itu

darinya dan mengakuinya.

?bb366 ,i:F gtlom Jahanam berkata, uCuhtp, culatp,

demi kemuliaan-Mu.") Penjelasan tentang masalah ini telafi

dipaparkan dalam tafsir suratr Qaaf. Ad-Dawudi menceritakan dari

sebagian ahli tafsir, bahwa makna ucapan Jahanam, *i'U ,p (Masih

adatrnh tambahan) adalah bukan tarnbahan. Ibnu At-Tin mengatakan,

bahwa hadits bab ini membantah pendapat tersebut.

isr-il-3'zlJttjj (Diriwayatknn juga oleh Syu'bah dari
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Qatadah). Haditsnya diriwayatkan seqra maushul dalam tafsir surah

Qaaf. Dengan ini Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa riwayat yang
maushul dari Anas adalah riwayat an'anah, namun Syu'bah tidak
mengambil riwayat dari para gurunya yang melakukan tadlis, kecuali
bila ada pemyataan bahwa dia telah menceritakan hadits.

Catatan:

Dengan judul ini Imam Bukhari mengisyaratkan bantatran

yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai teguran bersumpatr

dengan kemuliaan Allah, karena pada biografi Aun bin Abdillatr bin
Utbah dalam l<rtab Al Hilyah karya Ibnu Nu'aim disebutkan dari jalur
Abdullah bin Raja', dari Al Mas'udi, dari Aun, dia berkata: :,iirr XF jd

',+,, jw.lr i6 vs,ji'igii,ittr'yl €";i j:g-rt i,rl:'iJr gt;..qa;;t
ayt peOauilah berkata, "Janganlah knlian bersumpah dengan sumpah

syetan, yaitu seseorang kalian mengatakan, 'Demi lcemuliaan Allah'.
Akan tetapi ucapkanlah sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala,

' Tuhan pemilik kemuliaan'.' )
Al Mas'udi adalah periwayat yang lemah, sementara riwayat

Aun dari Abdullah berstatus munqathi'. Ulasan tentang kemuliaan
akan dipaparkan dalam bab tersendiri pada pembatrasan tentang

tauhid.

13. Ungkapunr " La' amrullaah" (Demi Allah)

.:&A{!:F,t6 it,Su
hnu Abbas berkata, "La'amruka artinya demi hidupmu."
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',it l.s /.lr i. ;:r:;'U,; ,,soistltt L>; ,Ju ,ii $1t,

l*e **d/ lr * G i,'#; fG, ; *,'*3)r ;,:.

6fi rSu u,+)i 'JLl rii Jtt',b *j #h, *'ntt g::
y* b, ,b iJt iw ,*: ,*-Ft'a $y ;:"rk| ,\t. - !, e.- | -.-.J -.- -.

i. ):a.jri f i.'*f ;*,:rly. l' *'u );fj,;ti pt
.ifld it;i ,i;e

6662. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku
mendengar Az-Ztthri berkata, "Aku mendengar Urwah bin Az-Zubair,

Sa'id bin Al Musalyab, Alqamatr bin Waqqash dan Ubaidullah bin

Abdillah dari hadits Aisyatr isteri Nabi SAW ketika para penyebar

berita bohong mengatakan apa yang mereka katakan lalu Allah
membebaskannyq dan masing-masing menceritakan kepadaku satu

bagran dari hadits itu." Di dalamnya disebutkan, 'T.[abi SAW

kemudian berdiri, lalu menyayangfian sikap Abdullah bin llbai, maka

Usaid bin Hudhair berdiri lalu berkata kepada Sa'ad bin Ubadah,

'Demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya'."

Keteransan lladits:

(Bab Ucapan Seseorang, "La'amrullaah" [Demi AllahJ).

Maksudny4 apakatr ini sebagai sumpah. Ini bertolak dari penafsiran

kata'fi,karena itulah Imam Bukhari menyebutkan atsar Ibnu Abbas.

Atsar ini telatr dikemukakan dalam tafsir surah Al Hijr, dan bahwa

Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya secara maushul. Dia juga

meriwayatkannya dari Abu Al Jauza', dari Ibnu Abbas tentang firman

Allah dalam surah Al Hijr ayatT2,Uiyi lnemi umurmu),dia berkatq

'Maksudnya, demi hidupmu."
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Ar-Raghib berkata, 'uliit dan lir adalah sama, namun kata

sumpah li*rusus me,nggunakan yang kedua. Seorang penyair

mengatakan, 9141i-'rt+ iiu'J:y',b (Semoga Allah memanjangknn

umurmu, bagaimana keduanya bertemu). Maksudny4 aku memohon

kepada Allah agar memanjangkan umurmu."

Abu Al Qasim Az-Zayaj berkata, "Al'umr artinya hidup, maka

orang yang mengatakan, 'la'amrulla&' seakan-akan dia bersumpah

dengan keabadian Allatl. Huruf lam-nya berfungsi sebagai penegas

sedangkan predikat-nya tidak disebutkan. Maksudnya, aku bersumpah

dengann5ra."

Karena itu, para ulama Maliki dan Hanafi mengatakan, bahwa

bersumpah dengan lafazhtersebut adalatr sah, karena keabadian Allah

termasuk sifat DzalNya. Sementara Malik berkata, "Aku tidak heran

terhadap sumpah dengan lafazh itu."

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam kitab Al Mushannaf

dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia berkata, "sumpah Utsman bin

Abi Al Ash,' La'amrii'."

Asy-Syaf i dan Ishaq berkata, "Itu tidak menjadi sumpah

kecuali dengan niat. Karenalafazh itu bermakna ilmu dan yang haq,

sedangkan ilmu kadang dimaksudkan untuk yang diketahui., sementara

yang haq adalah apa yang ditetapkan Allah."

Sementara pendapat dari Ahmad seperti dua madzhab, dan

pendapat yang kuat.darinya seperti pendapatnya Asy-Syaf i. Mereka

menjawab tentang ayat tersebut, bahwa Allah berhak bersumpah

dengan" apa saja yang dikehendaki-Nya dari para makhluk-Nya.

Namun hal itu tidak diperbolehkan bagi para makhluk-Nya karena

adanya larangan bersumpah dengan selain nama Allah. Para imam

menganggap ini termasuk keutamaan Nabi SAW. Selain itu, karena

huruf lam ini bukan termasuk partikel sumpah, sedangkan partikel

sumpah hanya berupa wawu, ba' dan ra' seperti yang telatr dijelaskan
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dalam bab "Bagaimana Sumpah Nabi SAW'.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bagian dari haditsul

ifti Seitayang bohong tentang Aisyah). Maksudnya, perkataan Usaid

bin Hudhair kepada Sa'ad bin Ubadah, ijiiit'iirr '# (Demi Allah,

sungguh alu akan membunuhnya). Penjelasan hadils ini telah

dipaparkan secara gamblang dalam tafsir surah An-Nuur, dan di akhir

pembatrasan tentang kelembutan hati telatr dikemukakan dalam hadits

panjang dari riwayat Laqith bin Amir, batrwa Nabi SAW bersabdq

4t # (Oemi Tuhanmu) dan beliau mengulang-ulanginya. Riwayat

ini diriwayatkan oleh Abdullatr bin Ahmad dalam kttab Ziyadat Al
Musnad, dan diriwayatkan juga oleh yang lain.

14. 3';oXti is;*|,*.s q.€+t{;#i ,:6".uJd #I ?s'nsb(t
"&s"nUon tidak menghukam kamu karena sumpahmu yang tidak

kamu sengaja" tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang

terkandang dalam hatimu. AAah Maha Pengampan Lagi Maha

Penyantun " (Qs. Al Baqarahl?lz225)

lir f.i*r i-,t>:tgb?nr,r:4a r ej G?iiG rb *
.it, J..i'i y l:i auil,Liu 'i,i <Fiqf e f",

UUU:-. Dari Hispm, dia berkata: Alahku mengabarkan

kepadaku, dari Aisyah RA, *Allah tidak menghuhtm'lumu karena

sumpahmu yang tidak kamu sengaia." Dia berkata: Aisyatr berkata'
*Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perkataannya" 'Tidak, demi

Altah. Tentu, demi Allatr'."
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Keteransan Hadits:

(Bab Allah tidak menghulcum kamu karena sumpahmu yang
tidak kamu sengaja,...ayat). Demikian redaksi yang disebutkan oleh

Abu Dzar, sedangkan yang lain menyebutk an, ',>Ji*i r,,)"fsVft-',#)
"€f.tii (Tetapi Dia menghukum lcamu karena niat yang terkandung

dalam hatimu) sebagai ganti kata al aayah. Dari sini disimpulkan,

bahwa yang dimaksud dengan judul bab ini adalah ayat Al Baqarah,

karena ayat Al Maa'idah disebutkannya di awal pembahasan tentang

sumpah seperti yang telah dikemukakan. Selain itu, telah dipaparkan

juga penafsiran tentang kata lliJr.

Mengenai masalah ini, Asy-Syaf i berpedoman dengan hadits

Aisyah yang disebutkan dalam bab ini, karena Aisyah menyaksikan

diturunkannya ayat ini, sehingga dia lebih mengetahui maksudnya.

Aisyah menyatakan, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan

perkataannya, lV cJi.,i', 
', 

(Tidak, demi Allah. Tentu, demi Attah).

Hal ini dikuatkan oleh riwayat yang diriwayatkan oleh Ath-Thabari

dari jalur Al Hasan Al Bashri secara marfu' dengan kisah para

pemanah, di mana salah seorang mereka bersumpah bahwa dia telah

memanah mengenai sasarannya, namun temyata tidak, maka Nabi

SAw bersabda, 
'4b 1) 1i1u6. 't |F i,;ltLtii (s"*pahnya para

pemanah itu adalah tidak disengaja, tidak ada kafarat atasnya dan

tidak ada hulaman).

Riwayat ini tidak valid, karena mereka tidak biasa

mengemukakan riwayat-riwayat Mursal Al Hasan, sebab dia selalu

mengambil riwayat dari setiap orang.

Diriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya serta

jamaah, bahwa sumpah yang tidak disengaja adalah bersumpah

tentang sesuatu berdasarkan perkiraannya, kemudian yang terjadi

adalah sebaliknya. Maka, hal ini dikhususkan bagr yang telah berlalu.

Ada yang berpendapat, bahwa itu juga mencakup yang akan datang,

FATHUL BAARI _ 247



yaitu bersumpah tentang sesuatu berdasarkan dugaannya, kemudian

temyata yang terjadi adalah sebaliknya. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Rabi'ah, Malik, Makhul, Al Auza'i dan Al-Laits.
Sementara pendapat dari Ahmad ada dua riwayat.

Ibnu Al Mundzir dan lainnya menukil dari Ibnu Umar, Ibnu
Abbas dan sahabat lainny4 juga dari Al Qasim, Atha', Asy-Sya'bi,

Thawus dan Al Hasan, menyerupai apa yan;g ditunjukkan oleh hadits

Aisyah.

Diriwayatkan dari Abu Qilab*, 1'j s)i. ,*ti 1 (Tidak, demi

Allah. Tentu, demi Allah) adalah satu satu dialek orang-orang Arab
yang tidak memaksudkan sebagai sumpah, tapi hanya merupakan

penyambung kalimat.

Isma'il Al Qadhi menukil dari Thawus, bahwa sumpah yang

tidak disengaja adalah bersumpah dalam keadaan marah. Kemudian
dia menyebutkan pendapat lainnya dari sebagian tabiin, yang

semuanya ada delapan pendapat, termasuk di antaranya pendapat

Ibrahim An-Nalha'i yang menyatakan, bahwa sumpah yang tidak

disengaja adalah bersumpatr tentang sesuatu bahwa dia tidak akan

melakukannya, kemudian dia lupa lalu melakukannya. Demikian yang

diriwayatkan oleh Ath-Thabari.

Abdtxrazzaq pun meriwayatkan hal serupa dari Al Hasan, dan

diriwayatkan juga darinya, bahwa sumpah yang tidak disengaja adalah

seperti ucapan, "Demi Allah, itu adalah demikian," sementara dia

menduga bahwa dirinya benar, namun ternyata tidak demikian. Ath-
Thabari meriwayatkan dari jalur Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa

sumpah yang tidak disengaja adalah bersumpah dalam keadaan marah.

Kemudian dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa itu
adalah mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Tapi hal ini
bertentangan dengan hadits shahih yang berasal dari Ibnu Abbas

seperti yang telah dikemukakan, yaitu wajib membayar kafarat

sumpah.
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Ada juga yang mengatakan, bahwa sumpah yang tidak

disengaja adalatr mendoakan keburukan atas dirinya bila melakukan

sesuatu, kemudian dia melakukannya, dan ini adalah sumpah maksiat.

Pembahasannya akan dipaparkan setelah tiga bab.

Ibnu Al Arabi berkata, '?endapat yang menyatakan bahwa

sumpah yang tidak disengaja adalah maksiat adalatr pendapat yang

tidak benar, karena orang yang bersumpah meninggalkan kemaksiatan

maka sumpahnya adalatr ibadah. Sedangkan orang yang bersumpah

untuk melakukan kemaksiatan maka sumpah:rya sah, dan dikatakan

kepadanya, 'Jangan engkau lakukan dan tebuslah sumpahmu'. Jika dia

tidak menebusnya dan melakukan perbuatan itu, maka dia berdosa dan

telah memenuhi sumpahnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang berpendapat demikian

mengatakan bahwa yang keduanya tidak sah, karena itulah dia

mengatakan batrwa itu sumpah yang tidak disengaja.

Selanjutnya Ibnu Al Arabi berkata, "Pendapat yang

menyatakan bahwa sumpah yang tidak disengaja adalah sumpah

ketika marah tertolak oleh hadits-hadits yang shahift." Maksudnya,

hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini dan lainnya. Lebih jauh

dia berkata, "Pendapat yang menyatakan bahwa sumpah yang tidak

disengaja adalah mendoakan keburukan atas dirinya bila melakukan

sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, maka ketidaksengajaarurya itu
terletak pada cara kafaratnya, sedangkan sumpalurya tetap berlaku,

dan dia berdosa karena hal itu.

Ini berdasarkan larangan mendoakan keburukan atas diri
sendiri. Pendapat yang menyatakan bahwa sumpah yang tidak

disengaja adalah sumpah yang harus ditebus, maka pendapat ini tidak

terkait dengan itu, karena Allah tidak menghukum sesuatu yang

dilakukan lantaran tidak sengaja, sehingga tidak terkena dosa dao

kafarat. Lalu bagaimana bisa menafsirkan sumpah yang tidak

disengaja dengan sesuatu yang mengharuskan kafarat dan memastikan

I

i.__
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adanya hukurnan, bahkan menyatakan bahwa itu termasuk wajib
kafarat, sehingga bila menyelisihi maka mendapat hukuman."

s;LJ- (Yahya). Mal-<sudnya, Al Qaththan. Ibnu Abdil Bar

mengatakan, bahwa Yahya Al Qaththan meriwayatkan sendirian dari

Hisyam dengan me,nyebutkan sebab diturunkannya ayat ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian mereka menyatakan

balrwa riwayat iru marfu' dari Aisyah. Abu Daud meriwayatkarurya

dari riwayat Ibrahim Ash-Sha'igh, dari Atha', dari Aisyah, bahwa

Rasulullah SAW bersabda, ltt d:t ltt'rg H. e ,ylt iW * ;g';lt'p
(Sumpah yang tidak disengaja adalah perkataan seseorang di
rumahnya, "Tidak, demi Allah," dan "Tentu, demi Allah.') Abu Daud

mengisyaratkan adanya perbedaan pada Atha' dan Ibrahim mengenai

status marfu' dan mauquf-nya. Ibnu Abi Ashim meriwayatkan dari
jahtr Az-Zubaidi, Ibnu Wahab dalam kitab Al Jami'dari Yunus, dan

Abdtxrazzaq dalam Y,rtab Al Mushannaf dari Ma'mar, semuanya dari

Az-Ztrhi, dari Urwah, dari Aisyah, "Sumpah yang tidak disengaja

adalah yang terjadi saat bercanda dan bergurau, serta saat mengulang

perkataan yang mengikat hati."

Riwayat int mauquf, sedang riwayat Yunus mendekati riwayat

Az-Zubaidi, dan lafazhMa'mar menyatakan, bahwa orang-orang Arab

biasa mengucapkan, "Tidak, demi Allah," "Tentu, demi Allah,"
"Sekali-kali tidak, demi Allah," tanpa bermaksud sebagai sumpah. Ini
tidak menyelisihi yang pertama, dan itulah yang dapat dijadikan

sebagai pegangan. Ibnu Wahab meriwayatkan, dari seorang yang

tsiqah, dart Az-Ztthri, dengan sanad ini, batrwa sumpatr yang tidak

disengaja adalah bersumpah tentang sesuatu dah tidak memaksudkan

kecuali kebenararuryq namun ternyata tidak sebagaimana yang

dimaksud. Ini sama dengan pendapat kedua, namun riwayat ini lemah

karena ada periwayat yang tidak diketahui, dan janggal karena

menyelisihi yang lebih tsiqah, serta lebih banyak jumlahnya.
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15. Melanggar Sumpah karena Lupa

d.g.+,lr Jtti) eri$"r(qLA'd*Att:JL;; ir li:t 

,r-o a.((*-a

Dan Firman Allah Ta'ala, "Dan tidak ada dosa atasmr rr*
lrnmu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) adalah apa yang

disengaja oleh hatimu." (Qs. Al Alzaab [33]: 5), "Dia (Musa)

berkata,'Janganlah lmmu menghuhtm aht knrena kelupaanlat'." (Qs.

Al Kahfi [18]: 73)

& i\.')rw li,r Lt ,jv ,t;-i;; ,rJ * ,j\l /;jr3'*
W":i yr,F l6 tir;i 1" -U:";')l-Lt;',

6664. Dali Zwarah bin Abi Aufa, dari Abu Hurairah --{ia
meriwayatkannya secara marfu'-, dia berkat4 "Sesungguhnya Allah
memaaflran umatku atas apa yang dibisikkan 

-atau 
dibicaralcan-

dalam jiwanya selama dia tidakmelalatkannya atau mengatakannya."

A z t ., t ,-.?'-. ii ,c 2. 'oA. 'to'-, ,t - tc, ! c 2 'r.1 czl c .
rJr t4p, U r# eo id_*_ q\4.e 4t oa2-' iJv gtf I t''i q P, ilLiit 'u n;r",;i';:L y"tlt /. ,* i :t'*
uf iur 

'J';:, t:-'+l '..? ,Jut J*, *t?$ ,1.4t ;;',+X-
,lt ,tk3 tk 

"*ri 
* ,ht's'",1_, u- :Jw ?1 is i .tk,

c lt-at1
..i-+5 ,i4 ,er

.c" \)',Pt"J*ti,sG lt 'i f y,-';'J, tb .y;,,
6665. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Ibnu
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Syihab berkata: Isa bin Thalhah menceritakan kepadaku, batrwa

Abdullah bin Amr bin Al Ash menceritakan kepadanya, bahwa ketika

Nabi SAW berkhutbah pada hari Nahr (kurban), tiba-tiba seorang laki-
laki berdiri menghampirinya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku kira
demikian dan demikian." Kemudian yang lain juga berdiri lalu

berkata, "Wahai Rasulullah, aku kira demikian dan demikian." Yaitu
tentang ketiga amalan itu. Maka Nabi SAW bersabd4 "Lalatkanlah,

tidak apa-apa. Hari itu adalah untuk itu semua." Maka pada hari itu
tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu kecuali beliau berkata,

" Lahtlrnn, Iakulcan, tidak apa-apa."

*?'t j*'d)y;ie :Ju t;iiL?nt **, f& l, *
oi'"1-3:.iG :?I JG .a" v ,iti .A'ri'li'# .,'r) ,'p"':

c"y ,iti .A'ti'a('#'.-:.i:|i Sv .e"v,i6 .'C\i

6666. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Seorang laki-laki
mengatakan kepada Nabi SAW, 'Aku telah berziarah sebelum

melontar'. Beliau bersabda, 'Tidak apa-apa'. Yang lain berkata, 'Aku
telah bercukur sebelum menyembelih'. Beliau bersabda, 'Tidak apa-

apa'. Yang lain berkat4 'Aku menyembelih sebelum melontar'.

Beliau bersabda, 'Tidak apa-apa' ."

*ak, ,* i,J?r, J:* ilt p;>Lt"of ,i;-; €j r
'dy',P q,)t ii i* ,#'{--;6" c.t-*-,-)t -*6 

G *)
;'Uy J*' qtt,it);r,i*'r* "i it;'&i Jr;'f
*:v ,;.tL:t 1'.-s tiy,j6 . snLC ,ytytr ,r. JG Jt;
'g'tt i ,91'1:t'u'a;1'ft a'r;t-r'-K zl4st';;i*,t ; ,?;It
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A. c I c ,'ots t,.* r*+,r f, .,r.;.t, $ii ,f '*if, 
e'rt i ,6t.,'""*$ ,e

;:-l.Lr i,ugtia*, & e\ti uyrt
'o,DJ e$;'#ut i ,*.G Gy & e'rt i uy*'irb3

.Qq

6667. Dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki masuk ke

masjid lalu shalat, sementara Rasulullah SAW sedang di sudut masjid.

Laki-laki itu kemudian datang menghampiri beliau lalu memberi

salam kepada beliaq maka beliau bersabda kepadanya,'Kembalilah

lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum shalat'. Dia

kemudian kembali lalu shalat, lantas mernberi salam. Setelah itu

beliau bersabda lagi, 'Dan semoga iuga dilimpahkan kepadamu.

Kembalilah lalu shalatlah, karena sesungguhnya engkau belum

shalat'. Untuk ketiga kalinya laki-laki itu berkata, 'Karena itu, ajarilah

aku,. Beliau bersabd4 'Apabila engkau hendak melalatftan shalat,

malrn sempurnakanlah wudhu, lcemudian menghadaplah ke arah

kibtat, lalu bertakbirlah dan bacalah dari Al Qur'an apa yang terasa

mudah bagimu. Kemudian rulat'lah sampai engkau thuma'ninah

dalam rulan', lalu angkatlah kepalamu sampai engknu tegak berdiri,

lantas sujudlah sampai engkau thuma'ninah dalam sujud, setelah itu

bangkitlah sampai tegak dan thuma'ninah dalam duduk, kemudian

sujudlah sampai engkau thuma'ninah dalam sujud, lalu bangkitlah

sampai engkau tegak berdiri, lantas lalatkan itu dalam semua

shalatmu'."

U:;i a;p yi t;- t:'r?psr i$ :UG W?ut e' u.b f
e'-iLd plrf 'ei, 

€t rl lt ;rt a('d\1F ;#
:".)v €j ;,i*,*i.'rl ttY p(lr Lr el1b,gryf:t

1

t

L
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,i'r:-i Jt p< \t ,u,*L Jtn .i*3 $ ttfir u l"tV
1,. -i /tz o/ la*, ,/ € f 4.Wzil ed8"y,?

6668. Dari Aisyah RA, dia berkata, '?ada perang I'Ihud

pasukan musyrik mengalami kekalahan yang cukup dikenal di

kalangan mereka, maka iblis berteriak, 'Wahai hamba-hamba Allah,

lihatlatr ke belakang kalian 
-waspadalah 

serangan dari belakang

kalian-'. Maka barisan depan pun berbalik ke arah belakang, hingga

mereka dan barisan belakang saling bunuh. Hudzaifah bin Al Yaman

kemudian melihat, ternyata dia sedang berhadapan dengan ayahnya,

maka dia berkata, 'Ayahku, ayahku'."

Aisyah berkata, 'Demi Allah mereka tidak mau berhenti

hingga akhirnya mereka membunuhnya. Maka Hudzaifah berkata,

'Semoga Allah mengampuni kalian'."

Urwah berkata, "Demi Allah, dalam diri Hudzaifah senantiasa

ada kebaikan hingga dia menemui Allah."

6669. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, 'Nabi SAW

bersabda, 'Barangsiapa makan karena lupa ketika dia sedang

berpuasa, maka hendalorya melanjutkan puasanya, karena

sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan memberinya

minu.m'."

e?w 14 ;a\t * 4t 6, & :Jc'z#J. /,, l' * r
L5& ;d A' r* C,p,:,.lr;- 

",ri'P A'Yi o;{;t

; :&j t'ht ,a'Ct ,se ,JG &?nt *tti;:j €j ,f
.i....i ?nr i:ui CP,L"* & eP't13 Q6',fi
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';S ;'*f'e; i ;&'oi',P:,;t'Si ,1;F orlt Plt
.*')L?riri,*i

6670. Dari Abdullah bin Buhainah, dia berkata, "Nlabi SAW

pernah shalat bersama kami. Setelah dua rakaht pertama, beliau berdiri

sebelum duduk, kemudian melanjutkan shalafirya. Setelah

menyelesaikan shalat, orang-orang pun menantikan salamnya, namun

beliau kemudian bertakbir dan sujud sebelum salam, lalu mengangkat

kepalanya lantas bertakbir dan sujud lugt, setelah itu beliau

mengangkat kepalanya lalu salam."

ry.tV *1 rlLilit * lt glf t^*?nt a;'-, )t-*' i'*
?f'e, ht;t, s j,l .t,)|* JG .W'A':i ;ti,:eut i{'*
Ji :Ju t'6 ii it'3r 

":.51,.1r 
i-, 6- ,E,iG .:aAL

'qt:Pt 6'Fi ,:ud ?i ,* ett) e:\ v ."1 9l'tLlt ,:rflti
c.,c, JtezA!.-,,,t/.

.J;Ja,* Ja.-? t' g.t, f:.r

6671. Dari Ibnu Mas'ud RA, batrwa Nabi SAW pernah

mengimami rnereka (para sahabat) shalat Zhuhur, kemudian beliau

shalat melebihi atau kurang dari rakaat yang telah ditentukan.

-Manshur 
berkata, "Aku tidak tahu, apakah Ibratrim ataukah

Alqamah yang ragu."- l!1s Mas'ud berkata: Lalu ada yang bertanya,

"Wahai Rasulullah, apakah shalat itu di-qashar atau engkau lupa?"

Beliau balik bertanya, "Apa itu?" Mereka menjawab, "Engkau tadi

shalat demikian dan demikian." Beliau kemudian sujud dua kali

bersama mereka, lalu bersabda, "Kedua suiud ini adalah (pengganti)

bagi orang yang tidak ingat, apaknh shalatnya lebih atau latrang,
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kemudian dia hendaknya berpatokan pada yang benar lalu

melengkapi kelatrangannya, lalu sujud dua kali."

'J:i,i:rr; *, ia?ut ,k yt J?.,'eL'fi ,f UA 8L

Jrii ,;k ,Js i# oii 'n ,*'j \') ry er,t,+ti't
-r./c / t I.Ul*j dY rl

6672. Ubai bin Ka'ab menceritakan kepada kami, bahwa dia

mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Musq berkata,'Janganlah

kamu menghulatm aku karena kelupaanlru dan janganlah kamu

membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urttsanku'." Beliau

bersabd4 "Yang pertama adalah kelupaan dari Musa."

^t^i ;G'rt "*b i+ o6j -,;G a. irlt JG :Js "';Ur *.,
fr?'i- ,;>tbr'k r*i ;& "lr\e';-',ti'& 

r;;:;-'of

J;, t;. :Jw,ajfu' '$'ui i;:u ;*r ilLiit ,*"AU;
o-,t ur3s f ';*'a ," e t'otbL? bru ,s'tb ,ir
c 6 z I c t t ,. .t. 2 c6 ,. c / ' c

u )f; * o:il-: ,luiur ,4r- ;b grK)t u.i ,*9 A- )'*
er\f I ,|,s"-k;r 9t-3:jr $ ,t,4:r ,*ill ,* ,yru;,
*,;i'*,;-;,ut f ,-;e-*:t:t I if ;,,r*5 A:)

t-,')*\tt rk 4t
6673. Dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Al Bara' bin Azib berkata:

Ketika sedang kedatangan tamu, dia menyuruh keluarganya agar

menyembelih sebelum dia kembali agar tamu-tamu tersebut bisa

makan. Maka keluarganya pun menyembeli sebelum shalat. Mereka
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kemudian menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau prm

mexryuruhnya untuk mengulangi penyembelihan. Al Bara' kemudian

berkata, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai kambing betina muda,

karnbing betina muda bersusu lebih baik daripada dua domba gernuk."

Ibnu Aun berhenti pada bagian ini dari hadits Asy-Sya'bi, lalu

dia menceritakan dari Muhammad bin Sirin yang seperti hadits ini,

dan juga berhenti pada bagian ini, lalu dia berkata, "Aku tidak tatru,

apakah rukhshatr itu berlaku bagt yang lain atau tidak."

Diriwayatkan juga oleh Ayyub dari Ibnu Sidn, dari Anas, dari

Nabi SAW.

Lr j-7 'dt -W iJrc t:"-, i-4- ;,SG ; i; ;t),\r ;
,qgJ'J:r5 e, V:lC ; ;& i ,* ,:; ,* & ;d"

\ a C/ z ).f it, cr"4r u.3,# t u.)

6674. Dari Al Aswad bin Qais, dia berkata: Aku mendengar

Jundab berkata, eefiku perna]r menyaksikan Nabi SAW pada hari Id,

kemudian beliau berkhutbah, lalu bersabda, 'Barangsiapa telah

menyembelih (sebelum shalat) makn hendahrya menggantinya, dan

barangsiapa yang belum menyembelih, maka hendalcnya menyembelih

dengan menyebut nama Allah' ."

Keteransan Iladits:

(Bab bila melanggar sumpah karena lupa). Maksudnya,

apakah wajib kafarat atau tidak?

,',,r'i&j.;t q Lq'#'#t, jr; ilrr iyt to"" firman Attah,

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi [yong
ada dosanyal adalah apa yang disengaia oleh hatima.") Ayat ini

dijadikan sebagai dalil oleh kalangan yang berpendapat batrwa orang
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yang tidak sengaja dan melanggar sumpahnya tidak dianggap

melanggar sumpah lantaran lupa atau dipaksa. Alasannya, karena

secara syar'i perbuatannya itu tidak dinisbatkan kepadanya dan

hukumnya telah dihapus oleh ayat ini, sehingga seakan-akan dia tidak

melakukannya.

'4 Lrggtl l (Janganlah kamu menghulatm alat karena

kelupaanku). A1 Muhailab berkata, 'olmam Bukhari berusaha

menetapkan udzur ketidaktahuan dan lupa untuk menggugUrkan

kafarat. Yang sesuai dengan maksudnya dari hadits-hadits bab ini

adalah hadits pertama, t;$ ,yt'; (Barangsiapa yang makan karena

tupa). Hadits tentang lupa tasyahhud awal dan kisah Musa adalah,

karena Khidhir menerima udzurnya, sedangkan dia hanyalah seorang

hamba di antara hamba-hamba Allah, maka Allah lebih berhak untuk

mentolelir. Sedangkan hadits-hadits lainnya, tentang dukungannya

terhadap maksud judulnya perlu ditinjau lebih jauh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selain itu, didukung juga oleh

hadits Abdullah bin Amr, dan hadits Ibnu Abbas tentang

mendahulukan sebagian rangkaian ibadah haji atas sebagian lainnya,

karena beliau tidak memerintalrkan untuk mengulangi, bahkan beliau

menerima udzur pelakunya karena tidak mengetahui hukumnya'

Yang lain berkata, "Bahkan Imam Bukfiari mengemukakan

beragam hadits dalam bab ini yang mengisyaratkan bahwa landasan

dalil kedua kelompok, dimana masing-masing menyimpulkan apa

yang sesuai dengan madzhabnya. Contohnya, apa yang dilalrukan

pada hadits Jabir mengenai kisah untanya, karena Imam Bukhari

mengemukakannya dari beberapa jalur periwayatannya yang beragam,

walaupun di bagian akhirnya dia menyebutkan bahwa penyandaran

syarat lebih shahih."

Demikian juga yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi mengenai

kadar harga, dan inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Al Manayyar dalam

kitab Al Hasyiyah, dia berkata, "Imam Buk*rari mengemukakan
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beberapa hadits yang dapat disimpulkan sesuai de,ngan sudut pandang

yang menyimpulkannya. oleh karena itu, tnam Bulfiari tidak

memastikan hukumnya di dalam judul yang dicantumkannya, bahkan

dia hanya menunjut&an kandungan hukum dan dasar-dasar yang bisa

dijadikan sebagai kiasannya. Ini lebih berguna daripada perkataan

seorang mujtahid yang mengemukakan dua pendapat dalam satu

masalah walaupun itu juga mengandung faidah."

Menurut say4 Imarn Bu**lari mengatakan tidak ada kafarat

secara mutlak, sementara indikasi dari dalil-dalil yang

dikemukakarutya menunjukkan batrwa hal itu mungkin. Sesuatu yang

menyelishi zhahirnya, maka jawabannya adalah mungkin' Di

antaranya adalah diyat dalam kasus pembunuhan tidak disengaja.

Seandainya Hudzaifah tidak menggugurkannya, maka dia sebenamya

berhak menunfut, dan jawabalmya, bahwa ini termasuk kasus

tersendiri, sedangkan yang dikupas di sini bukan mengenai masalah

tersebut. Contoh lainnya adalah penggantian hewan kurban yang

disembelih sebelum waktunya. Namun hal ini bisa dijawab, bahwa ini

masuk dalam kategori masalatr sebelumnya.

Contoh lainnya adalah hadits tentang orang yang buruk

shalahrya sebab bila beliau tidak menerima udzurnya karena

ketidaktahuannya, tentulatr beliau tidak mengakui kelanjutan

shalafirya yang kurang itu. Namun karena beliau ingin mengetahui

perhal yang sebenarnya tentang kekurangannya itu, maka beliau

memerintalrkannya untuk mengulangi, dan ketika dia mengetahui

bahwa dia melakukan itu karena ketidaktahuannya akan hukum, maka

beliau prln mengajarinya. Narnun ini tidak bisa dijadikan sebagai

landasan bagi orang yang mewajibkan kafarat lantaran lupa. Selain

itu, shalat terdiri dari beberapa rukun, maka bila ada satu rukun yang

kurang, berarti dia telah mengurangi rukun lainnya yang belum

dikerjakan. Yang cocok adalah, bila dia melakukan sesuatu yang

membatalkan shalat, yang mana sesuafu itu dilakukannya setelah

shalat, atau berbicara setelafunya, maka menurut Jumhur, hal ini tidak

FATUITL BAARr - 25,9



membatalkan shalatnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits

Abu Hurairah dalam "bab orang yang makan atau minum karena

lupa".

Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari memberlakukan firman

Atlah dalam snratr Al Ahzaab ayat 5, yr'ithrt qL{tr'.?aO;n rOo"

tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi [yang ada

dosanyal adalah apa yang disengaja oleh hatimu) pada segala

sesuatu."

Yang lain berkata, "Itu hanya berlaku dalam kasus yang ada

sebabnya, yaitu bila seseorang mengatakan, 'Wahai analiku', padahal

diabukan anaknya."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu berkenaan dengan

orang yang menggauli isterinya saat sedang haid karena tidak tahu.

Bukti yang menunju}kan batrwa ini tidak umum adalah, bila
seseorang membunuh karena tidak sengaja, maka dia diwajibkan

membayar diyat, dan bila dia merusak harta orang lain secara tidak

sengaja maka dia wajib menggantinya.

Yang lain menyatakan, bahwa tindakan pengrusakan terpisah

dari kategori ketetapan yang dikaitkan dengan sebab, sedangkan yang

terkait dengan ayat ini adalah yang termasuk ketetapan umum.

Seandainya ayat ini dianggap terkait dengan hal yang disebutkan itu,

maka tidak menghalangi untuk berdalil dengan keumumannya. Selain

itu, para ulama pun sepakat mengamalkannya dalam kasus

menggugurkan dosa.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai masalah ini
sehingga terbagi menjadi beberapa madzhab, yaitu dua madzhab

sebelum yang telah dikemukakan, dan ketiga adalah membedakan

antara talak dan memerdekakan budak, yang mana dalam masalah ini
kafarat diwajibkan lantaran unsure ketidaktahuan atau pun lupa. Ini
berbeda dengan sumpah-sumpah lainnya yang tidak mewajibkan

kafarat. Ini juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Asy-
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Syaf i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat yang kuat

menurut para ulama Asy-Syaf i adalah menyamakan semuanya dalam

hal tidak ada kewajiban kafarat, sementara menurut ulama Hanbali

malatr sebaliknya. },ri pun merupakan pendapat ulama Maliki dan

Hanafi.

Ibnu Al Mundzir berkata, "hnam Ahmad menganggap terjadi

pelanggaran karena lupa dalam masalah talak saja, sedangkan dalam

masalatr lairurya tidak."

Ada dua belas hadits'yang dikemukakan oleh Imam Bukhari

pada bab ini, yaitu:

Pertama, l;l,1Ci;:j ,/j'e (Dari Abu Hurairah -dia
meriwayatkannya secara madu'-). Dalam pembahasan tentang

memerdekakan budak telatr dikemukakan riwayat Suffan yang berasal

dari Mis'ar dengan redaksi, *:t * ln' .r,; ,4t f (Dari Nabi SAW)

sebagai ganti redaksi, iJi (Meriwayatlcannya secara marfia) yang

disebutkan di sini. Demikian juga dalam riwayat Muslim dari jalur

Waki'. Di samping itu, An-Nasa'i dan Al Isma'ili meriwayatk*ty?

dari jalur Abdullah bin Idris, keduanya dari Mis'ar dengan redaksi, J6

'&j * h, ,rV I' ip; (Rasulullah SAW bersabda).

Al Karmani berkat4 "la menggunakan redaksi, 
"-:6i

(Meriwayatkannya secara marfu) agar lebih umum daripada redaksi,

+'ry (Mendengarnya dari beliau), atau redaksi, i;'2J'71'gW',Y

q (Dart sahabat lainnya yang mendengarnya dari beliau)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, istilah itu tidak bisa di*hususkan

dengan pemaknaan ini, tapi itu dan juga j6 (berkata) serta g-1 (dari)

sebenamya menolak kemungkinan dia menggunakan redaksi, 'd*
(aku mendeirgar) dan serupanya. Al Isma'ili menyebutkan, battwa

Waki' meriwayatkannya dari Mis'ar dan tidak meriwayatkarmya



secara marfu', dia berkata, "Yang meriwayatkannya secara marfu'

adalah seorang periwayat yang tsiqah, maka harus berpatokan

padanya."

;';.i Fi'* (Dari Abu Hurairah). Saya tidak menemukan

pernyataan zurarah mendengar hadits ini dari Abu Hurairah, tapi dia

tidak suka melakukan tadlis, sehingga diartikan dengan mendengar.

Al Isma'ili menyebutkan bahwa Al Furat bin Khalid memasukkan

seorang laki-laki dari bani Amir di antara Ztxarah dan Abu Hurairah

di dalam sanad ini. kri tentunya salah, karena Ztxarah dari bani Amir,

tampaknya yang disebutkan adalah: Dai Ztxarah seorang laki-laki

dari bani Amir, tapi diduganya sebagai orang lain yang tidak diketahui

namanya, padahal sebenarnya tidak begitu.

*,tl ,(Jntuk umatlal. Dalam riwayat Hisyam dari Qatadah

dic antumkan dengan redaksi, €t'r*') lW (M em aa/knn um atlat).

W iri y. ci:b')1'6?:t rl* lAtas apa yang dibisikkan 
-atau

dibica.rakan- dalam jiwanya). Dalam riwayat Hisyam disebutkan

dengan redaksi, q., 'ili d-+r*:b 6 (Atas dpa.yang dibicarakan dalam

jiwanya) tanpa keraguan. Demikian juga redaksi dalam riwayat Sa'id

dan Abu Awanah yang diriwayatkan oleh Muslim. Sedangkan dalam

riwayat Ibnu Uyainah disebutkan dengan redaksi, 6):t:b W."c3?)G

(Apa yang dibisikkan oleh hatinya), jtryatanpa keraguan.

Mayoritas periwayat menyebutkan kalimat V' '^"i, dan

sebagiannya q.'-,,jfjf .Ath-Thahawi mengatakan, bahkan dengan yang

kedua bacaan tersebut, dan ini juga yang ditetapkan oleh para atrli

batrasa. Maksudny4 bukan karena kehendaknya sendiri, seperti firman

Allah dalam surah Qaaf ayat 16, i*i \ **i ["'l:'ft (Dan Kami

mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya).
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mengatakannya). Dalam riwayat Abdullah bin Idris disebutkan

dengan redaksi, yr';K5 \t 6tau mengatakannya).

Al Isma'ili berkata, "Hadits ini tidak menyebutkan tentang
lupa, tapi menyebutkan tentang apa yang terdetik di dalam hati
manusia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud Imam Bukhari adalah

mengaitkan pemaafan yang juga berlaku pada kelupaan, karena lupa

termasuk kategori perbuatan hati.

Al Karmani berkata, "Imam Butfiari menganalogikan

kekeliruan dan kelupaan kepada bisikan hati, lalu karena bisikan itu
tidak dianggap, maka demikian juga kelupaan dan kekeliruan."

Dalam riwayat Hisyam dan Ammar, dari Ibnu Uyainah, dari
Mis'ar tentang hadits ini, setelah redaksi, +|# \1 lltau
membicarakannya) disebutkan redaksi, tb fj-€ri r;21Oon apa yang

merelra dipaksa atasnya). Tanrbahan ini dianggap munkar dalam
riwayat ini, karena riwayat tersebut dikenal dari riwayat Al Auza'i,
dari Atha', dari Ibnu Abbas adalatr dengan redaksi, s4l ,y gi ts'ttl

efe ryir$,: ""i r;i or$tr{h,Jt lsesungguhnya Altah memaafknn dari

umatlru lrekeliruan, lupa dan apa yang dipaksakan kepadanya). Selain
itu, Ibnu Majah setelah mengemukakan hadits Abu Hurairah,
meriwayatkan hadits serupa dari Al Walid bin Muslim, dari Al Alza'i.

Kemungkinan hadits Hisyam bin Ammar yang berasal dari Al
Walid merupakan hadits yang dimasuki hadits lainnya, karena dia
meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah Al Humaidi tanpa tambahan ini.
Sementara dia merupakan sahabat Ibnu Uyainah yang paling
mengetahui haditsnya. Di sampang ttrl, pada pembahasan tentang
memerdekakan budak, telah dikemukakan juga darinya tanpa

tarnbahan tersebut. Demikian juga yang dinukil oleh Al Isma'ili dari
riwayat Ziyad bin Ayyub, Ibnu Al Muqri dan Sa'id bin Abdunahman
Al Makhzumi, semuanya dari Su$an, tanpa tambahan ini.
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A1 Karmani berkat4 "Ini menunjukkan batrwa bisikan jiwa

tidak berdampak apa pun, karena yang berlaku adalah perkataan dan

perbuatan."

Hadits ini adalatr dalil bagi kalangan yang berpendapat tidak

ada hukuman atas apa yar1g terdetik di dalam hati walaupun sudah

menjadi tekad yang bulat. sedangkan yang berpendapat bahwa tekad

hati diperhitungkan karena menganggapnya sebagai perbuatan, yaitu

perbuatan hati.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, zhahi hadits ini menunjukkan

bahwa yang dimaksud dengan perblatan adalah perbuatan anggota

tubuh, karena pengertian dari redaksi, J-;i-;J t-. (Selama dia tidak

melahtlmnnya) mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang ada di

dalam dada tidak diperhitungkan, baik itu sudah menjadi tekad yang

bulat atau pun belum. Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan di

alidrir pembahasan tentang kelembutan hati, yaitu pada penjelasan

hadits, * l"Kt 12j+.7 u (norongsiapa yang hendak melalcukan

suatu perbuatan buruk, maka niatnya itu tidak ditulis sebagai dosa

baginya).

Hadits ini mengisyaratkan betapa agungnya perihal umat

Muhammad karena Nabinya SAW. Hal ini berdasarkan sabda Nabi

sAw, ,1.:lt;s (Allah membebaskan untukht). Ini mengindikasikan

bahwa kondisi ini diberikan secara khusus kepada beliau, bahkan

sebagian ulama menyatakan, bahwa hukum orang yang lupa sama

dengan orang yang tidak berdosa, padahal kondisi itu diperhitungkan

bagi umat-umat sebelumnYa.

Hal ini lebih ditegaskan lagi oleh hadits yang diriwayatkan

oleh Muslim dari Abu Hurairah, t'fu il'{*ttl d 6 lilt o$ :'*ti il
elL2-lr * Ui; '.*1 ,ttrr *rikla- (Ketika diturunkannva avat, "Dan

jitra knmu melahirknn apa yang ada di dalam hatimu atau kamu

menyembunyikannya, niscaya Atlah akan membuat perhitungan

)
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dengan kamu tentang perbuatanmu itu," hal itu dirasakan berat oleh

para sahaDar). Selanjutnya dia me,nyebutkan keluhan mereka dan

sabda Nabi SAW kepada merek4 eu4lir Jr(jii v,l+,it'oii:tA;
iii;t f jt ,l,S?1,'-ii ,u:F,'li,ii .6?t W ,ii g. ,tpzi rry"

(Apalrah lralian ingin mengataknn seperti yang dikatakan oileh ahli

kitab, "Kami mendengarknn dan kami mengingkari?" Tidak, bahkan

semestinya kalian berkata, "Kami mendengarlcan dan lrami

mematuhi." Maka mereka pun mengatakan itu, lalu turunlah ayat,

"Rasul telah beriman." hingga akhir surah).

Selain itu, dalam hadits itu disebutkan redaksi, V'olt',{lti.,l
;'i, ,i,i .Utllrf 'trf1"Janganlah Engkau kulatm kami jila kami lupa atau

lrami bersalah," lalu Allah berfirman, "Ya.') Dia juga meriwayatkan

hadits serupa dari Ibnu Abbas, dan di dalamnya disebutkan, l-i tjuj
'ri;i paArn berfirman, "Alar telah melahtkannya.')

Kedua, riiiririk ,F t?i*ii lt l?1t;-t-3i'-i? 1Atu kiro,

wahai Rasulullah, begini dan begitu sebelum ini dan itu). Dalarrr

riwayat Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, ,F tk'of'r-;l g ;t
$? lsesunggahnya alcu mengira bahwa begini sebelum itu).

pyiJr )H.(Yaitu tentang ketiga amalan i/z). Sebelumnya,

saya menduga bahwa ini khusus terdapat dalam riwayat ini, dan

bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan hadits berikutnya. Karena di

dalamnya disebutkan tentang bercukur, menyembelih dan melontar

jumrah, tapi kemudian saya temukan di dalam riwayat A1 Ismaili

redaksi yang tidak dijelaskan seperti yang diisyaratkannya di sini.

Begitu juga yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Isa bin

Yunus dan Muhammad bin Bakar, keduanya menukil dari Ibnu Juraij

seperti riwayat Utsman bin Al Haitsam, hanya saja Ibnu Bakar tidak

menyebutkan redaksi, p>rlJr *'tlfl.(Yattu tentang ketiga amalan itu).
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Selain itu, dia meriwayatkan juga dari Yahya bin Sa'id Al Umawi,

dari'Ibnu Jurarj dengan redaksi, 
t 
*\i bi'# b:;;i':;;ibi #'*i)'

(A,lnt bercular sebelum menyembelih, dan menyembelih sebelum

melontar jumrah).

Tampaknya, isyarat itu berasal dari Ibrahim bin Juraij' Imam

Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari riwayat Malik dari Ibnu

Syihab, gurunya Ibnu Juraij, yang di dalamnya terdapat penafsirannya

seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang haj i'

Ketiga, hadits ibnu Abbas mengenai masalah itu. Ini telah

dikemukakan dengan sanad dan rnatannya ini beserta penjelasannya

pada pembahasan tentang haji.

Keempat, hadits Abu Hurairah tentang orang yang buruk

shalatnya. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang

shalat.

Kelima, hadits Hudzaifah mengenai kisah terbunuhnya

ayahnya, Al Yaman, dalam perang Uhud. Penjelasannya telah

dipaparkan di akhir pembatrasan tentang keutamaan dan pada

pembahasan tentang perang Uhud.

Di bagian akhirnya disebutkan, ti-$j, lS"nontiasa ada

kebaikan). Maksudnya, kebaikan yang terus menerus. Dalam riwayat

A1 Kasymihani disebutk *r,i$l.,dengan tanwin dan tidak menyebutkan

lafazh,.,l#. Berdasarkan lafazhini, Atr Karmani berkata, "Maksudnya,

masih tersisa kesedihan dan penyesalan padanya karena ayahrrya

gugur dengan cara seperti itu." Namun ini tidak benar.

Ada juga sebelumnya yang menjelaskarurya seperti itu, namun

yang benar, bahwa maksudnya adalah masih terus berlanjut kebaikan

karena apa yang dikatakannya kepada kaum muslimin yang telah

membunuh ayahnya akibat kesalahan (tidak disengaja), yaitu dia

mengatakan,'& hr rb (Semoga Altah memaafkan kalian). Kebaikan
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itu tenrs berlanjut hingga Hudzaifah meninggal.

Keenam,hadits Abu Hurai ruh,'ii-,,-o & e.V ij q$ yt V
(Barangsiapa makan karena lupa ketilca dia sedang berpuasa, makn

hendahnya rnenyempurnalmn puasanya). Penjelasan tentang hadits ini

telah dipaparkan dalam bab "Apabila Orang yang sedang Berpuasa

Makan atau Minum karena Lupa" pada pembatrasan tentang pu,rsa.

Ibnu Al Manayyar dalam kitab Al Hasyiyah berkata, 'Malik
menetapkan bahwa bagl yang lupa dianggap sebagai pelanggaran, dan

ini tidak menyelisihi konteksnya. Ada yang mengatakan, tidak ada

kewajiban qadha' atasnya, dan ada juga yang mengatakan, batrwa itu

berarti tidak terjadi pelanggaran dan tidak pula lupa. hilah pendapat

yang lebih kuat. Sedangkan tentang tidak adanya qadha', karena dia

tidak sengaja membatalkan ibadah, dan tidak dianggap melakukan

pelanggaran karena diperkirakan puasanya satr. Di samping itu,

pembuat syariat pun telah mengesahkan puasanya, sehingga karena

puasanya salr, maka itu tidak dianggap sebagai pelanggaran."

Ketujuh, hadits Abdullah bin Buhainatr tentang zujud sahwi

sebelum salam karena terlewatnya tasyatrhud awal. hi telah

dike,rrukakan beserta penjelasannya pada bab sujud sahwi di akhir

pembatrasan tentang shalat.

Kedelapan, hadits Ibnu Mas'ud tentang sujud sahwi setelah

salam karena ada tambahan rakaat di dalam shalat. Penjelasannya juga

telatr dipaparkan setelatr hadits Ibnu Buhainah.

'e 
?t e, 'g.ti).gri{ 

) i:# Jtt .W',-g'ti 5t;ii (Dan shatat

itu lebih atau htrang. 
-Manshur 

berkata, "Alan tidak tahu, apaknh

Ibrahim ataukah Alqamah yang raga. "--) Demikianlah redaksi yang

dicantumkan di sini, di mana lafazh,'nji Gags) sebagai ganti, i:lJ
(ragu). Alasannya, karena tti:-.lr berpangkal dari lupa, dan jika

seseorang ingat akan dua hal, tentu dia tidak akan ragu.

Dalam bab kiblat telatr dikemukakan riwayat Jarir bin
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Manshur, diaberkata: ,a-J'31s6 a;]t x :ilrljr Seit (tbrahim berkata,

l'Alat tidak tahu, apakah lebih atauhkah latrang. ') Di sini ditegaskan

bahwa Ibrahim yang ragu. Ini menunjukkan bahwa ketika Manshur

menceritakan kepada Abdul Aziz, dia merasa ragu apakah Alqamah

yang mengatakan itu ataukah Ibrahim, dan ketika menceritakan

kepada Jarir dia memastikan bahwa keraguan itu berasal dari Ibrahim.

Al Karmani berkata, "Kalimat 'o'.LJl @pakah shalat itu di-

qashar)jelas menunjukkan bahwa ada kekurangan, tapi periwayatnya

ragu."

Yang benar adalah apa yang telah dikemukakan pada

pembatrasan tentang shalat dengan redaksi, i; 9!'iaJt,;bl;i
(Apatrah telah terjadi sesuatu di dalam shalat?). Penjelasannya juga

telatr dipaparkan sebelumnya.

Kesembilaa, hadits ini menyebutkan sedikit penggalan dari

hadits tlbai bin Ka'ab mengenai kisatr Musa dan Khidhir.

'V 
-rg:+r! 

t ,)uii ,:J:;- !, l'r:'*'af; (Bahwa dia

mendengar Rasulullah SAW bersabda, *Musa berkata, 'Janganlah

kamu menghulcum alat knrena kelupaanht'.'). Dalam redaksi ini ada

kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu" Rasulullatr

SAW bersabda tentang tafsir firman Allah, 'r# +6,+l, !. Ju

uMusa berkata,'Janganlah kamu menghulatm alan karena alan lupa."

t fu. "itl b+ J-,ii g& lrang pertama adalah lupa dari

Musa). Maksudnya, ketika Musa mengingkari Khidhir saat dia

melobangi perahu, bahwa dia lupa akan syarat yang telah ditetapkan

oleh Khidhir kepadanya dengan mengatakan , .+ :f ,f q.)U ^)t

6, +?!J'otli (Makn janganlah kamu menanyakan kepadalat tetang

sesuatu apd pun, sampai aku sendiri menerangknnnya kepadamu).

Bila ada yang mengatakan bahwa tidak adanya hukuman

karena lupa adalah benar, lalu mengapa Musa dihukum karena itu?
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Kami mengatakan bahwa itu sebagai pelaksanaan keumuman syarat

yang telah ditetapkannya. Ketika Musa beralasan dengan lupa, dia

meiryadari bahwa itu di luar ketentuan syariat bila dilihat dari

keumuman syaratnya. Dengan dernikian, pencantuman hadits ini
dalarn judul ini menjadi jelas.

Jika ada yang me,lrgatakan, bahwa kisah kedua memang

dilakukan dengan sengaja, lalu apa yang mendorongnya untuk

melanggar syarat itu? Kami mengatakan, karena pada kali pertama dia

mengkhawatirkan para penumpang peratru itu tenggelam, maka dia
pun segera mengingkarinya. Namun ternlata tidak demikian, sehingga

dia pun beralasan dengan lop", dan Allah menakdirkan para

penumpang perahu tersebut selamat. Pada kali kedua, tentang
pernbunuhan anak kecil, Musa tidak lupa, hanya saja dia tidak sabar

melihat kemungkaran tersebut, maka dia pun mengingkarinya,

walaupun dia ingat akan syarat tersebut. Dia sengaja melanggantya
karena lebih mendahulukan hukum syariat. Oleh karena itu, alasan

lupa tidak diterima, hanya saja Khidhir ingin memberinya kesempatan

untuk ketiga kalinya agar dapat menjelaskan kepada Musa semua

alasan yang melatarbelakangi perbuatannya tersebut.

Jika ada yang mengatakan, apakatr yang ketiga itu disengaja

atau karena lupa? Kami mengatakan, bahwa tampaknya yang ketiga
ini karena lup4 namun Khidhir menghukumnya berdasarkan syarat

yang telah ditetapkannya pada dirinya, bahwa jika terjadi lagi untuk
ketiga kalinya maka di situlah terjadinya perpisatran. Maka dari itu
Ibnu At-Tin menyatakan, 'Beliau tidak mengatakan bahwa itu karena

kesengajaan adalah untuk menjauhkan bahwa Musa mengingkari
perkara yang disyariatkan, yaitu berbuat baik kepada yang berbuat
buruk."

Kesepuluh dan kesebelas, hadits Al Bara' dan hadits Anas

tentang mendahulukan shalat Id daripada menyembelih hewan kurban.

Penjelasannya telatr dipaparkan pada pembahasan te,ntang kurban.
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",i* i* "s ) 46:i.it$ 3'6 iJs (oia berkata: Al Bara'. ., .

bin Azib berkata ketifta sedang ada tamu). Dalam riwayat Ai Ismaili

disebutkan dengan redaksi, 'e'i:q Cs€ (Mereka sedang ada tamu)

tanpa huruf wawu. Tampaknya, kisah ini dialami oleh A1 Bara',

namun yang masyhur, bahwa ini dialami oleh pamarurya, yaitu Abu

Burdah bin Niyar sebagaimana yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang kurban dari jalur Zubaid, dari Asy-Sya'bi, dari A1

Bara', lalu dikemukakan sebelumnya. Di dalamnya disebutkan

redaksi, 'e-?:i, €p't t ,J;il {i) lit f.'iit'-i. i'?ut (Maka Abu

Burdah berdiri dan dia telah menyembelih, lalu berkata,

"sesungguhnya aht masih punya kambing muda-') Juga dari jalw

Mutharril dari Asy-Sya'bi, dari Al Bara' dengan redaksi, d. Jg #
firia)r Jl at;. . fr'a-j iui- 1fo*onht yang bernama Abu Burdah

menyerybelih lcurban sebelum shalat Id).

g|-bf ;i lS"Uelum dia kembati). Dalam riwayat As-Sarakhsi

dan Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, W;'oi Sa 1S"O"tu*

kembali kepada mereka). Maksudnya, sebelum dia kembali kepada

mereka.

'11i-.lt '$-'af i:jU (Mala beliau pun menyuruhnya untuk

mengulangi sembelihan). Ibnu At-Tin berkat4 "Diriwayatkan kepada

kami dengan harakat kasrah pada huruf dzal, attinya adalah apayafig

disembelih (sembetihan), sedangkan dengan harakat fathah adalah

mas hdar dari kata gii (penyemUelihan)."

yt'l?j 6-:JVi (Maka dia berlcata, "Wahai Rasulullah). Dalam

riwayat Al Isma'ili disebutkan dengan redaksi, )t'l'rtt ri- 'itlr SA 6t
Bara' berkata, "Wahai Rasulullah). hi jelas menunjukkan bahwa

kisah ini dialami oleh Al Bara,, Seaudainya sumbernya tidak sama,

kemungkinannya peristiwa ini terjadi lebih dari sekali, tapi karena
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kisahnya sama dan sanad-nya juga sama dari riwayat Asy-Sya'bi, dari

Al Bara', maka perbedaan ini. berasal dari para periwayat yang

meriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Tampaknya, pada riwayat ini terjadi

peringkasan. Kemungkinan juga Al Bara' menyertai pamannya ketika

bertanya kepada Nabi SAW dalam kisah ini, lalu semuanya

dinisbatkan kepadanya sebagai kiasan.

Al Karmani berkata, "Al Bara' dan pamannya, yaitu Abu

Burdah, tinggal di satu rumafu, maka kisah ini kadang dinisbatkan

kepada pamannya, dan kadang dinisbatkan kepada dirinya. Yang

berbicara pada satu kisah ini adalah salah satu dari keduanya, maka

penisbatan perkataan kepada yang lainnya adalah sebagai kiasan."

i GU',H? (Lebih baik daripada dua domba gemuk),

Pembahasannya juga telah dipaparkan sebelumnya

y* ii.y'o'iSi 15"*"ntara lbnu Aun). Dia adalatr Abdullatr yang

meriwayatkan hadits ini dari Asy-Sya'bi. Redaksi ini maushul dengan

sanad tersebut.

pr g16 ,f pt3r tb e.i;$-(Aerhenti pada bagian ini dari

hadits Asy-Sya'bi). Maksudnya, meninggalkan kelanjutan redaksi

hadits tersebut.

n-;-.' F. *-*; b-t i:JilJ (Lalu dia menceritakan dari

Muhammad bin Sirin). Maksudnya, dari Anas RA.

;,3-.r-r;t rU P,(Seperti haditsini). Maksudnya, hadits Asy-

Sya'bi yang berasal dari Al Bara'.

gr-3jr tJi qr+ L;, iis (Dan juga berhenti pada bagian ini).

Maksudnya, padahadits Ibnu Sirin juga.

Lle:ii\,i'3-: (Dan dia berkata, "Alat tidak tahu '..)')

Penj elasannya akan dikemukakan setelahnya.
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d '"'tr;P hr P 'ir-1r * ,f ,* ;i;'il f ,;$iqt
(Diriwayatlwn juga ateh Ayyb dari lbnu Sirin, dari Anas, dari Nabi

SAW). Imam Bulfiad meriwayatkannya secara maushul di awal

pembatrasan tentang kurban dari riwayat Isma'il, yaitu yang dikenal

dengan Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dengan sanad ini, alll-cJr ,y erV
-U,4'-,-rii- tti,' * #-?:i-rii Lt ,*,'l:b'ti:Jui h')'?ui :#
'r*'els!), *,1:.i $\lr,r,ug d 'i'fi1 f G*',y?b+ $+)
f liar:--- ("Barangsiapa menyembelih sebelum shalat maka dia

hendalcnya mengulangi." seorang laki-laki kemudian berdiri lalu

berlrata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah hari dimana

daging sangat digemari -dan dia menyebutknn para tetangganya-

dan aht memiliki domba betina yang lebih baik daripada dua domba

gemuk." Malm beliau pun memberilmn rukhshah baginya dalam hal

ini. Attu tidak tahu apakah rukhshah itu berlalatiuga untuk yang lain

ataulrah tidak). Tampaknya, semua ini dari riwayat Ibnu Sirin yang

berasal dari Anas. kri juga telatr saya jelaskan pada pembahasan

tentang kurban.

Kedua belas,hadits Jundab bin Abdillah Al Bajali.

4gi!:r$ ?)'F ,'Jtt i |i; 1a"tnu berkhutbah, lalu

bersabda, "Barangsiapa telah menyembelih [sebelum shalat] maka

dia hendalcnya menggantinya.') Sebelumnya, telatr dikemukakan pada

pembahasan tentang kurban dari Adam, dari Syu'bah dengan sanad

ini, dengan redaksi, 't{i'';q'oi Sl 4i'ip (Barangsiapa menyembelih

sebelum shalat, maka hendalcnya mengulanginya). Masalatr ini juga

telah dip aparkan sebelumnYa.

A1 Karmani berkata, "Kesesuaian hadits Al Bara' dan hadits

Jundab dengan judul ini adalatr untuk mengisyaratkan kesamaan

antara orang yang mengetahui hukum dengan orang yang lupa."
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16. Sumpah Palsu

"Dan janganlah knmu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat
penipu di antaramu, yang menyebabkan kaki(mu) tergelincir setelah

kokoh tegalcnya, dan knmu akan merasakan keburukan (di dunia)

karena lr.amu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan kamu alan
mandapat adzab yang besar." (Qs. An-Nabl [16]: 9a)

D akhalan artinya makar dan pengkhianatan.

;.e!ir:Jtr F3;aht ;-, Ct * ,s-bc, a' * *
.,-f{t ,#$ ,uat ,p, ,;qjt ls*i,Au 3r;r1i

6675. Dari Abdullatr bin Amr, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Dosa-dosa besar adalah menyelattulan Allah, durhalca

lrepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu."

Keterangan Hadits:

(Bab sumpah palsu). Ada yang berpendapat, bahwa disebut

demikian karena sumpah itu menenggelamkan pelakunya ke dalam

dosa, yang berakhir di neraka. Ada juga yang mengatakan, bahwa asal

mulanya bila hendak mengadakan perjanjian, mereka biasa

menyediakan sebuah manglcuk besar, lalu mengisinya dengan minyak

wangi atau darah atau abu, kemudian mereka bersumpah sarnbil

memasukkan tangan mereka ke dalamnya, hal ini dilakukan untuk

menyempurnakan maksud merek4 yaitu menegaskan apa yang

mereka inginkan. Bila sumpah itu dilanggar oleh pelakunya, maka

'e<9.,16:t "Eqi Ui4s tr)
il,r- €, i',,b,f i':rb

L-{ l!,lt tp:x: W.i
o .., . soz..uvs rrs,. ;'
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disebut ghatnuus karena telah menrsak perjanjian. Berdasarkan ini,
tampaknya kata tersebut dianrbil dari kalimat Li;a:r 3,;ir 1t*g* y*g
dicelupkan).

Ibnu At-Tin berkata, "[Jngkapan u*ljl iiiir berarti sumpah

yang membenamkan pelakunya ke dalam dosa. Karena itulah Imam

Malik berpendapat tidak ada kafarat dalam sumpah palsu. Dia juga

berdalil dengan firman Allah dalam suratr Al Maa'idatr ayat 89, 'i$i5

iLiSi '€r*e U",.fg(l-(Tetapi Dia menghulcum kamu disebabkan

sumpah-sumpah yang disengaja). Sumpah ini tidak sah, karena

sumpah yang satr adalah yang bisa dilaksanakan, sedangkan sumpah

palsu adalatr sumpatr yang sama sekali tidak mendatangkan kebaikan."

6t' V,i'fi.inif '& vet Eu;: $W 1j (Dan iangantah

lramu jadilran sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu,

yang menyebabknn lraki[mu] tergelincir setelah kokoh tegalcnya).

Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar,
sedangkan dalarn riwayat Karimah ayat ini disebutkan hingga kata,
'ff Vang besar)

zJV) t)Ei ,\eS 1Oo*lralan artinya makar dan penglchianatan).

hi berasal dari penafsiran Qatadatr dan Sa'id bin Jubair yang

diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dia

berkata, "Artinyq pengkfiianatan."

Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair,

dia berkat4 "Artinya, makar dan tipu daya."

Al Farra' berkat4 "Artinya kfiianat."

Abu Ubaidah berkat a, *'S?'tJi adalatr setiap sesuatu yang

merusak."

Ath-Thabari berkata" 'Makna ayat ini adalah janganlah kalian

menjadikan sumpah-sumpah yang kalian janjikan untuk dipenuhi
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kepada orang-omllg yang kalian beri janji sebagai tipu daya dan

pengkhianatat agr mereka merasa tenang dengan kalian, padatral

kalian menyembunyikan pengkhiatan terhadap mereka."

Kesesuaian ayat ini dengan judul bab adalah karena ayat ini

mengandung ancaman bagi orang yang bersumpah secara dusta dan

sengaja.

ilr-1 3 r:*-3li iu-S:lr (D os a- dos a b es ar adalah menyelnttukan

Atlah). Dalam riwayat Syaiban yang berasal dari Firas disebutkan di

permulaannya, ,; ,1' J'i)6-,i@'#t *v\, ,}* 4t Sr'g7|ie
r';1 :!ir {seorang pria badui d.atang lcepada Nabi SAW, lalu berkata,

"Wahai Rasulullah, apa itu dosa-dosa besar? ") Setelah itu

disebutkan lanjutannya. Saya belum menemukan nama pria badui

tersebut.

tli. SrrJfi j.(rljt'(Oota-dosa besar adalah menyelantukan

Allah...). Di sini disebutkan tiga hal setelah syirik, yaitu: (a) durhaka

kepada kedua orang tua, (b) membunuh jiwa, dan (c) sumpah palsu.

Ghundar meriwayatkannya dari Syu'bah dengan redaksi, 3rj,fi ,liSit

# 
"!3 

,c:ia, 

"i-jll,',Jirs'tl 

i"a;jt a'*i ,01u,.too,o-dosa besar adalah

menyelattukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua -atau beliau

mengatakan, sumpah palsu-. Syu'bah ragu).Demikian juga yang

diriwayatkan oleh Imam Ahmad darinya, dan Imam Bukhari di awal

pembahasan tentang diyat dan At-Tirmidzi, semuanya meriwayatkan

dari Bundar, dari Ghundar, dan di sana Imam Bukhari

mengemukakannya secara mu' allaq.

Sementara A1 Ismaili meriwayatkannya secara maushul dari

riwayat Mu'adz bin Mu'adz, dail Syu'bah dengan redaksi, ,;;i'jt

u,.t,--.:lt ,;--jit 'ti 
iu.tgr A'*: ,i.,idt'i"4,:..1q 5rr3'li (Dosa-dosa

besar adalah menyekutuknn Allah, sumpah palsu, durhaka kepada

kedua orang tua -atau beliau mengatakan, membunuh iiwa-).
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Dalam riwayat Syaiban yang telah disinggung disebutkan, .l! Xrrlli

}"ridr 'i-"At,iui rrir; il,jtt .*n:i'oie j,iri rrir; P,i,t
("Menyela,ttukan Allah." Dia berkata, "Kemudian apa?" Beliau
menjawab, "Kemudian durhaka kepada kedua orang tua." Dia
berkata lagi, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Sumpah palsu.')
tanpa menyebutkan redaksi, "membunuh jiwa". Dalam riwayat

Syaiban juga disebutkan tambahan redaksi, ,j,i tiridt';ri)t 6j |&
|)S 4 i P yfy J6'& O$ g*" berkata, "Apa itu sumpah

palsu?" Beliau menjawab, "sumpah yang merampas harta seorang

Muslim padahal dia berbohong dalam sumpah itu.')

Yang mengatakan, t-ji (Alat berkata) adalah Abdullatr bin

Amr yang meriwayatkan hadits ini, dan yang menjawabnya adalatr

Nabi SAW. Kemungkinan juga, yang bertanya iru adalatr periwayat

setelah Abdullah bin Amr dan yang menjawabnya adalatr Abdullatr,

atau yang setelahnya. Status marfu'riwayat ini dikuatkan oleh hadits

Ibnu Mas'ud dan Al Asy'ats yang disebutkan pada bab setelatrrya.

Kemudian saya menelusuri tentang orang yang mengatakan, uij :'dJ

t,y'ydt a,r9?l (Afu berkata, "Apa itu sumpah palsu?') dan orang yang

ditanya. Saya temukan hadits jenis ketiga dari bagran kedua dalam

kitab Shahih lbnu Hibban, yaitu pada bagian larangan, dia

meriwayatkannya dari An-Nadhr bin Muhammad, dari Muhammad

bin Utsman Al Ijli, dari Ubaidullah bin Musa dengan sanad yang

digunakan oleh Imam Bukhari, di bagran akhirnya, setelah

menyebutkan sumpah palsu disebutkan redalsi, ',;-;t J :g6.'cji

cp, (Alat berkata kepada Amir, "Apa itu sumpah palsu? ")

Dengan demikian jelaslatr bahwa yang menanyakan itu adalah

Firas, dan yang ditanya adalah Asy-Sya'bi, yaitu Amir. Akhirnya ini
bisa ditemukan, karena saya belum pernatr menemukan keterangan ini
dari para pensyarah, batrkan Al Isma'ili dan Abu Nu'aim tidak
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meriwayatkannya dalam bab ini dari riwayat Syaiban, tapi hanya

menyebutkan riwayat syu'bah. Penjelasan tentang dosa-dosa besar

dan keterangan tentang perbedaan pendapat seputar ini akan

dipaparkan pada pembatrasan tentang hudud pada penjelasan hadits

Abu Hurai ran, ,?' ''is'ir 
$L-Jr ty;!Y (Jauhilah tujuh perkara yang

membinasakan).

Selain itu, saya telah menjelaskan di awal pembahasan tentang

adab mengenai dosa besar dan perbedaan pendapat seputar ini, serta

. keterangan bahwa di antara dosa-dosa ada yatg termasuk kategori

dosa kecil, dosa besar dan dosa paling besar. Saya juga telah

menyebutkan maksud ";.4J dalam hadits bab ini adalah dosa yang

paling besar. Disebutkan pula bahwa ada riwayat dari jalur lainnya

yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Abdullah bin Amr dengan

redaksi, ;.t :!jt fi n (Di antara dosa yang paling besar). Hadits ini

memiliki hadits penguat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari

Abdullah bin Unais yang di dalamnya juga disebutkan sumpah palsu.

Jumhur berdalil bahwa sumpah palsu tidak mengharuskan

kafarat karena disepakati bahwa syirik, durhaka kepada kedua olang

tua dan membunuh tidak ada kafaratrya, karena kafaratnya adalatr

bertaubat dan qishash dalam kasus menrbunuh dengan sengaja.

Demikian juga sumpah palsu, hukumnya sama dengan perbuatan yang

disebutkan bersamanya. Kemudian dijawab, bahwa berdalil dengan

hal ini adalatr lemah, karena menggabungkan hal-hal yang berbeda

hukumnya memang dibolehkan, seperti firman Allah dalam surah Al

An'aam ayat lat,i:C ?7"'^b rF': ,;i,itgt'"a ftg (Makanlah dari

buahnya fyang bermaca-macam ituJ bila dia berbuah, dan

tunaikanlah h,ahrya di hari memetik hasilnya [dengan dikeluarkan

zakatnyaJ).

Sebab mengeluarkan zakatrrya adalah wajib sedangkan

memakannya tidak wajib. Ibnu Al Jauzi meriwayatkan dalam lotab At-
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Tahqiq dari jalur Ibnu Syahin dengan sanad-nya hingga Khalid bin
Ma'dan, dari Abu Al Mutawal&il, dari Abu Hurairah, bahwa dia

mende,ngar Rasulullatr SAW bersabda, *j * XU' & !, l?;}3'afr

"* 
f.'r- q 'de- * r-i:k w,A,ifi- 6on*o ndak ada

kafarat pada sumpah palsu yang dimaksudkan untuk mengambil harta
orang secara tidak benar). Secara zhatrir, sanad-nya shahih namun

ternyata cacat, karena di dalamnya disebutkan bahwa Baqiyyah

meriwayatkan secara an'anah, sebab Imam Ahmad meriwayatkannya

dari jalur ini, lalu dia berkata, "Di dalam sanad ini disebutkan: Dari Al
Mutawakil atau Abu Al Mutawakil."

Dengan demikian jelaslah batrwa ini bukan periwayat yang

tsiqah, tapi majhul (tidak diketahui). Di samping itu, redaksinya juga

ringkas, dan redaksi yang diriwayatkan Ahmad, * y,3r# ) tt e'i
e$t $'s (Barangsiapa berjumpa dengan Allah tanpa menyelanukan

sesuatu pun dengan-Nya, maka dia masuk surga). Di dalamnya juga

disebutkan, i-r 3,j:-Jr ,i1uf- q: 
'rt"gbt 

(Lima hal yang tidak ada

lrafarat di dalamnya, yaitu menyekutukan Allah). Setelatr itu
disebutkan di bagian akhimya, * frrl6 q '&-irV iir.-t (ooo

sumpah palsu yang digunakan untuk mengambil harta [orang lainJ

dengan cara yang tidak benar).

Muhammad bin Nashr dalam lkhtilaf Al (Jlama, Ibnu Al
Mundzir, dan Ibnu Abdil Barr menyebutkan kesamaan pendapat para

sahabat, bahwa tidak ada kafarat untuk sumpah palsu. Adam bin Abi
Iyas dalam kitar. Musnad Syu'bah dan Isma'il Al Qadhi dalam kitab

Al Ahkammeriwayatkan dari lbnu Mas'ua, {itk I rrltUilr 3tll rji
'^;t;$.f.its #l )6 ,{t )i}r'.il;;-'ol ,;'r;;it',$t 1xo*i menganggap

dosayang tidak ada kafaratnya adalah sumpah palsu, yaitu seseorang

bersumpah mengklaim harta saudaranya secara bohong untuk

merampasnya). Setelah itu dia berkata, "Dan tidak ada yang

menyelisihinya dari kalangan sahabat. Mereka berdalil bahwa itu lebih
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besar dosanya daripada ditebus dengan kafarat."

Kemudian kalangan yang berpendapat bahwa kafarat wajib

dibayar, seperti A1 Hakam, Atha', Al Auza'i, Ma'mar dan Asy-

syafi,i, menjawab bahwa dia lebih membutuhkan kafarat daripada

yang lain, dan kafarat itu hanya akan mendatangkan kebaikan

baginya. Yang wajib atasnya adalah kembali kepada kebenaran dan

menolak kezhaliman. Jika dia melakukannya maka harus menebus,

karena kafarat tidak menghapuskan hukum pelanggaran tapi

mendatangkan manfaat secara umum.

Ibnu Hazm meragukan ke-shahih-xr atsar dari Ibnu Mas'ud,

dan berdalil dengan mewajibkan kafarat bagi yang bersetubuh dengan

sengaja pada bulan Ramadhan dan bagi orang yang merusak

pelaksanaan hajinya, dia berkata, "Kemungkinan keduanya lebih besar

dosanya daripada dosa orang yang bersumpah palsu. ulama madzhab

Maliki mewajibkan kafarat bagi orang yang bersumpah untuk tidak

berzitakemudian dia berzina, dan serupanya."

Sementara di antara dalil Imam Syaf i adalah sabda beliau

SAW dalam hadits yang telatr dikemukakan di permulaan pembahasan

tentang srimpah, #,f Ki?'$ qlt pl;l. (Maka dia hendalcnva

melakukan yang le:bih baik itu dan menebus sumpahnya). Beliau

memerintahkan orang yang sengaja melanggar sumpah untuk

menebusnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kafarat disyariatkan

bagi orang yang bersumpah lalu melanggamya.
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17. Firman Allah, O>{' I qitW W g.Wt:l' *4'tti'Xr-riJ'i,)
6tf"as ei €';-t.t t gt ?V-'di'lil.\:tfu',j:j6J-t2ilttr e'e
,/61 ',i. r'ji,tbfi ,'tdsi ,\!;bl'6rv;i .'eb'j hr ritars t:> ,oii -y tti
?'li' ,e {ttry 6l' *,.,yp t:> ,'fi ,fr i'Ft <*"#?ti
Ui a$ji rI i,r*tr rizns ri FbE ri1 iirr *;. lj:tfi ,o:t:*s;" i,tn*

61]f'€:* Xo' #+,, 5 e s u ngg u hnya o rang-o r ang yang

m emp erj a albelikan j anj i All ah dan s umpah-sampah mereka dengan

harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah
tidak akan menyapa mereka, tidak akan meruperhatikan mereka

pada Hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Dan bagi
mereka adzab yang pedih." (Qs. Aati 'Imraan I3l:.77)r"Dan

janganlah kamu menjadikan (nama) Allah di dalam sumpahmu

sehagai penghalang untuk herbuat kebaikan, bertakwa dan

menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahzd." (Qs. AI Baqarah: [2]:224),

"Dan janganlah kamu jual perjmjian (dengan) Allah dengan harga

murah, karena sesangguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik

bagimu jika kamu mengetahui." (Qs. An-Na$ [16]: 95), "Dan
tepatilah janji dengan Allah apabila komu berjanji dan janganlah

kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kama telah

menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu)."
(Qs. An-NaLt [16]: 91)

J?t ,Su :,lG ^*

f/t'scwr&

Ji ({li

I
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6676. Dari Abdullah (bin Mas'ud) RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Barangsiapa bersumpah dengan sumpah

palsuyang dengannya diamerampas harta seorang Muslim,maka dia

almn berjumpa dengan Allah dalam keadaan murkn kepadanya'- Lalu

Allah menurunkan ayat yang membenarkan itu, 'Sesungguhnya

orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-

sumpah mereka dengan harga murah', hingga akttir ayat."

rk {Sut r#'}r *'rf '6.; 6:Jw f U tiili 'Pi

i$tir*il,r 'e 
P;sr,t Jt:,dr'e fuW*t *,#

Lt.;b $? ;i
6677. Kemudian Al Asy'ats bin Qais masuk, lalu berkata,

"Apa yang diceritakan oleh Abu Abdurrahman kepada kalian?"

Mereka menjawab, "Begini dan begitu." Dia berkata, "Ayat itu
difurunkan berkenaan denganku. Dulu, aku mempunyai sebuah sumur

yang terletak di tanah anak pamanku (sepupuku), lalu aku menemui

Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, 'Buktimu atau sumpahnya'.

Aku berkata, 'Kalau begitu dia akan bersumpah (untuk)

mendapatkannya, wahai Rasulullah'. Maka Rasulullah SAW

bersabda, 'Barangsiapa bersumpah dengan sumpah palsu, sementara

dia berbuat jahat dengan sumpahnya itu untuk merampas harta

seorang Muslim, malca pada Hari Kiamat, dia akan berjumpa dengan

Allah dalam keadaan murka kepadanya'."

k ,uii'G:Js .tk')

j * \t 
'U 

lnt J't*,
', Jt-..1r iri G- qr"
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Keteranean Hadits:

(Bab firman Allah, "sesungguhnya orang-orang yang

memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah merekn"...).

Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar,

sementara dalam riwayat Karimah disebutkan hitgga kalimat, Qti-b
'S garab yang pedih). Penafsiran tentang 3-i;ir (perjanjian) telah

dipaparkan lima bab sebelum ini. Dari ayat ini dapat disimpulkan

bahwa al 'ahd (perjanjian) berbeda dengan al yamiin (sumpah) karena

di dalam ayat ini kata al ahd disarrbungkan dengannya. kri juga

mengandung dalil bagi kalangan yang berdalil dengannya ketika

menyatakan bahwa al ahd (perjanjian) adalah al yamiin (sumpah).

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil, bahwa kebiasaan yang

berlaku menunjukkan bahwa al ahd (perjanjian), c/ miitsaaq

(perjanjian yang teguh) dan al lwfaalah (iaminan) dan al amaanah

adalah al aimaan (sumpah-sumpatr), karena itu adalah sifat dzat.

Ibnu Baththal berkata, 'Maksudnya, Allah mendatrulukan

perjanjian daripada semua sumpah, sehingga menunjukkan betapa

tegasnya sumpah, kare,na perjanjian Allah adalah apa yang Allah

ambil dan apa yang diberikan-Nya kepada para harrrba-Nya, seperti

firman-Nya dalam surah At-Taubah ayatTl,trr li6 U d, (Dan di

antara mereka ada orang yang berilcrar kepada Allah)."

'6;t-;"\.1* j?rr r jjars tj :Qw yt lij (Dan firman Attah

Ta'ala, "Dan janganlah kamu meniadikan [nama] Allah di dalam

sumpahmu sebagai penghalang). Demikian redaksi yang disebutkan

daiam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat yang lainnya

disebutkan,tis k iii.
Ibnu At-Tin berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai

maknanya. Diriwayatkan dari Zud bin Aslam, bahwa maknanya

adalatr janganlah kalian banyak bersumpah dengan nama Allatl

walaupun kalian melaksanakannya. Faedatrnya adalah untuk
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menanamkan kewibawaannya di dalam hati. Hal inj diiyaratkan oleh

firman-Nya dalam surah Al Qalam ayat 10, ff /r, F A 13 (Dan

janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina)'

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, bahwa maknanya adaiah

bersumpah untuk tidak menyambung hubungan silaturahim, misalnya,

lalu dikatakan kepadanya, 'sambunglah tali silaturrahim.' Tapi dia

berkata, 'Aku telah bersumpah atas hal itu'. Maka makna tli; ol

(untuk berbuat kebaikan) adalah enggan berbuat kebaikan. Karena itu,

selayaknya dia melat<ukan yang lebih baik dan menebus sumpahnya."

Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas dengan redaksi, ,#i ,;at'€A \"atlr+$.'alV X, SAss 1

fiSt *tty (Janganlah knmu menjadikan [namal Allah di dalam

sumpahmu sebagai penghalang sehingga kamu tidak berbuat

kebaikan, tetapi tebuslah [sumpah ituJ dan kerjakanlah kebaikan).

Ada juga yang berpendapat, bahwa maknanya adalah

bersumpah untuk melakukan suatu kebaikan yang ditegaskan dengan

sumpah, lalu hal itu dilarang. Demikian pendapat yang dikemukakan

oleh Al Mawardi. Ini serupa dengan larangan bemadzat seperti yang

akan dibahas. Berdasarkan hal ini, maka tidak perlu memperkirakan

keberadaan kata X (tidak).

Ar-Raghib dan lairurya berkata, "i:plt adalah sesuatu yang

dijadikan penopang untuk sesuatu yang lain, seperti kalimat, b'; A

i'' , \). (unta penopang untuk pe{alanan). Seorang penyair

mengungkapkan, f.tA'z*'; ,#11 (Dan janganlah menjadikan

dirilru sebagai sasaran celaan).Contoh lain adalah, /A.i-l';Ly'S
(Fulan menj adi bahan celaan orang-oran S). gw!{ll|.il'; "U't'l (Fulanah

siap untuk nikatt).

Kata'eblstjuga bermakna ambisi, seperti ungkapan Hassan: i
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"r-iil' 
*i ][rili (Dialah golongan Anshar yang ambisinya adalah

pertemuan)."

a#i & i6{ti rlr;u t:> ,{)} At (W (,, l' #". ri$s yi)

(U{'€* Xur fi& 't-31 lOon janganlah kamu jual perjanjian

[denganJ Attah dengan harga murah --hingga firman-Nya- dan

janganlah lwmu melanggar sumpah, setelah diilcrarlcan, sedang kamu

telah menjadikan Allah sebagai salesimu [terhadap sumpah ituJ).

Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar,

sedangkan yang lainnya tidak mencantumkan ini. Dalam redaksi ini
terjadi penanpatan redaksi yang disebutkan di awal dan di akhir, yang

benar adalah: eM p -:i; nr '& $t 6t'.. i iX i6i1i r rZ;;i ti>

A!, gt i' *rU;:J li> ,15 (Dan janganlah kamu melanggar

sumpah, setelah diil<rarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah

sebagai salrsimu fterhadap sumpah ituJ 
-hingga firman-Nya- dan

janganlah lramu jual perjanjian fdenganJ Allah dmgan harga

murah). Sementara dalam riwayat An-Nasafi, setelah redaksi, i*'l

n*r;3,tai dalam sumpahmu sebagai penghatang) disebutkan redaksi,

hi11f,6,t ri1 .irr iii,. tj\t:> ,{ii ,e$ti (W 6 y' +o, t\:# t;y :t'ti:t

(Dan firman-Nya, "Dan janganlah kamu jual perjaniian [denganJ
Allah dengan harga murah...," sertafirman-Nya, "Dan tepatilahianji
dengan Allah apabila l<amu berjanji....')

Ibnu Baththal telah menjelaskan tentang redaksi yang

disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, dia berkata, "Di sini terkandung

dalil yang menegaskan pemenuhan janji, karena Allah berfirman, It
6# i 'r--ii oLl\i t #X (Dan janganlah kamu melanggar sumpah,

setelah diilcrarkan) tanpa didahului oleh selain perjanjian itu. Dengan

demikian, diketatrui bahwa itu adalatr sumpah."

Kemudian saya melihat bahwa maksud ayat yang
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sebelum, piX |i (Dan janganlah kamu melanggar), yaitu: )4,lrti:?:

FL6tt til ittt lOan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji;'

Namun menghubgngkan kata i6ii (sumpah) kepada Qiir 6anji) tidak

berarti bahwa i;;ir udalah !"9- (sumpah), tapi ini seperti ayat yang lalu

dalam Aali'Imraan ayat 77,i-p *'e.C-ft y' *, tt\:Pi- e;ft 
"ol

(sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan

sumpah-sumpah mereka dengan harga murah). Jadi, semua ayat ini

menunjukkan penegasan pemenuhan janji. Sedangkan anggapan

bahwa itu sebagai sumpah, maka itu adalah masalah lain.

Kemungkinan Imam Bukhari memang mengisyaratkan demikian.

Pendapat Imam Syafi'i tentang, y, *rLii, bi (Barangsiapa

bersumpah dengan perjanjian Atlah) telah dikemukakan lima bab

sebelum ini.

Firman-Nya,'\i5'€"Jt lrrr fiju+ 't-31@edang kamu telah

menjadikan Allah sebagai sal<simu). Maksudnya, sebagai saksi

terhadap sumpah itu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim

dari Sa'id bin Jubair. Dia meriwayatkan juga dari Mujahid, bahwa

maksudnya adalah sebagai wakil. Dia berdalih dengan !** Allah

dalam surah Al Baqarah-ayat224, n<t,r-;i.1* j?ttt rilArS 11(Dan

janganlah kamu menjadiknn [namal Allah di dalam sumpahmu

sebagai penghalang), bahwa sumpah palsu tidak ada kafaratnya.

Sebab, Ibnu Abbas menafsirkan bahwa seorang laki-laki bersumpah

untuk tidak menyambut hubungan silaturahim, lalu Allah memberikan

jalan keluar untuk menebusnya dan memerintahkannya agat

menyambung silaturahim kerabatnya dan menebus sumpahnya.

Namun Allah tidak memberikan jalan bagi orang yang bersumpah

palsu.

A1 Khaththabi menanggapi bahwa itu tidak menunjukkan

ditinggalkannya kafarat sumpah palsu, bahkan menunjukkan bahwa

hal itu disyariatkan.
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!.8r +;t ";t-b (Dari Abdullah). Dalam tafsir surah Aali 'Imraan

disebutkan dari Hajjaj bin Minhal, dari Abu Awanatr dengan sanad

ini, dari Abdullah bin Mas'ud.

p;t ,;o hr k lt l?; !,6 (nasutultah SAW bersabda).

Redaksi ini disebutkan secara marfu' dalam riwayat Al A'masy,

namun tidak demikian yang disebutkan dalam riwayat Manshur yang

telah dikemukakan pada pembahasan tentang kesaksian dan

pembahasan tentang gadai. Selain itu, disebutkan juga secara marfu'

dalam riwayat Syu'batr dari Manshur dan Al A'masy yang baru

dikemukakan tadi.
c , i.k i4 ,F -,;S;'6 (Barangsiapa bersumpah dengan sumpah

,
palsu). .*)tU" adalatr sumpatr yang menyebabkan pengucapnya

harus melaksanakannya- Dikatakan, 'i-4, i:pt artrrrya menyrruhnya

bersumpah untuk merampas hak. Abu Hamzah menambahkan dalam

riwayafirya dari Al A'masy, "Fei W;so (5"*entara dia berbuat jahat

dengan sumpahnya itu). Demikian juga redaksi dalam riwayat

mayoritas. Sementara dalam riwayat Abu Mu'awiyatr disebutkan, '#
'*r;1. 

f'6 qib (Sementara dia berbuat jahat dengan sumpahnya itu

untuk merampas). Terkesan seakan-akan ada kalimat yang tidak

disebutkan secara redaksional, yaitu dia melakukan itu. Yang

dimaksud dengan kejahatan ini adalah dusta, karena dalam iwayat

Syu'bah disebutkan dengan redaksi, 't-.i6 
fr- up (Dengan sumpah

dusta).

F ?iy'|rt; Wr'# (Yang dengannya dia merampas harta

seorang Muslim). Dalam riwayat Hajjaj bin Minhal disebutkan dengan

redaksi, W|&. $.Jntuk merampas dengannya). Kata yaqtathi berasal

dari kata al qath (pemotongan), seolah-olah dia memotongnya dari

pemiliknya, atau mengambil potongan dari hartanya dengan sumpah
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tersebut.

|tth-i *'y'r3t gE (Maka dia akan berjumpa dengan Allah

dalam keadaan murkn kepadanya). Dalam hadits Wa'il bin Hujr yang

diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, "C;',*'#i (dan Dia

berpaling darinya). Sementara dalam riwayat Kurdus dari Al Asy'ats

yang diriwayatkan Abu Daud disebutkan,i3ii Silot g\l(Kecuali
dia alan berjumpa dengan Allah dalam keadaan terpotong). Selain

itu, dalam hadits Abu Umamatr bin Tsa'labah yang diriwayatkan

Imam Muslim dan An-Nasa'i disebutkan redaksi serupa, 'ii}rr'*':i Ui

zJ;$ * i;j )tit (Mal@ Altah mewajibkan neraka baginya dan

mengharamkan surga atasnya). Dalam hadits Imran yang

diriwayatkan Abu Daud disebutkan, l' 'J';4i:riL;Yt4t (Maka

hendaknya bersiap-siap menempoti tempat duduknya di neraka).

(li;i rii fpu;;-iii'*4 t'i:ps-r-riJ' i,) :u.i 6;-;ukr SJ6 (Latu

Allah menurunlcan ayat yang membenarkan itu, "Sesungguhnya

orang-orang yang memperjualbeliknn j anj i Allah dan sumpah-sumpah

mereka dengan harga murah.') Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat Al A'masy dan Manshur. Sementara dalam riwayat

Jami' bin Abi Rasyid dan Abdul Malik bin A'yan yang diriwayatkan

Imam Muslim,.At-Tirmidzi dan lainny,a dari Abu Wa'il, dari Abdullatt

disebutkan dengan redaksi, 'F ,:l'g- Pt * lO' ,* !, l?,t'd*
'r;tr tlr k I' ltr-, ,1b1:j"i i, *f yr\ J6 Jb;.il;

i' +-e t:r'H'i;fr'ol .irr *,g' a'iitq (Alcu mendengar Rasulullah

SAW bersabda, "Barangsiapa bersumpah terhadap harta seorang

Muslim tanpa hak." Setelah itu Rasulullah SAW membacakan kepada

kami dari Kitabutlah yang membenarkan itu, "sesungguhnya orang-

orang yang memperjual belikan janji Allah.') Lalu ayat ini
disebutkan.

Seandainya tidak ada pernyataan di dalam riwayat bab ini
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batrwa ayat tesebut diturunkan berkenaan dengan itu, maka zhahir

riwayat ini menunjukkan bahwa ayatrrya diturunkan sebelum itu.

Teiah dikemukakan dalam tafsir surah Aali 'Imraan, bahwa ayat ini

diturunkan berkenaan dengan orang yang menjajakan barang

dagangannya setelah Ashar, laiu dia melontarkan sumpah dusta.

Selain itu, telah dikemukakan juga bahwa kemungkinan ayat ini

difurunkan berkenaan dengan dua hal tersebut.

Al Karmani berkata, "Kemungkinan ayat ini belum sampai

kepada lbnu Abi Aufa kecuali berkenaan dengan peristiwa menjajakan

barang dagangan itu, lalu dia menduga bahwa ayat tersebut berkenaan

dengan itu. Atau mungkin kedua peristiwa itu terjadi pada waktu yang

sama, lalu turunlah ayat ini. Redaksinya memang bersifat umum

sehingga mencakup keduanya dan juga yang lain."

r,i;?t *'i'5sY r ,J6 ?A Ul"13rri 
'Sti 

lxemudian At

Asy'ats bin Qais masuk, lala dia berknta, "Apa yang diceritakan oleh

Abu Abdunahman kepada kalian?') Demikian redaksi yang

diriwayatkan Imam Muslim dari Waki', dari Al A'masy' Abu

Abdurrahman adalatr julukan Ibnu Mas'ud. Dalam riwayat Jarir pada

pembahasan tentang gadai disebutkan dengan redaksi, y. ki'!ii,1ii

r,i,j;')t * fi'5tt;:-6 :Jvt 4\n; uii 1x"*udian sungguh Al

Asy'ats bin Qais keluar kepada knmi, lalu berkata, "Apa yang

diceritakan oleh Abu Abdurrahman kepada kalian? ")

Kesimpulan dari penyatuan antara kedua riwayat ini, bahwa Al

Asy'ats keluar menemui mereka dari tempat dia berada, lalu masuk ke

tempat yang rnereka diami. Dalam riwayat Ats-Tsauri dari Al A'masy

dan Manshur 
-sebagaimana 

yang akan dikemukakan pada

pembatrasan tentang hukum- disebutkan,'&3:rii- lt *,t'4;;ri ;W

(Lalu datanglah Al Asy'ats sementara Abdullah sedang bercerita

kepada mereka). Disimpulkan juga bahwa dia keluar dari tempat dia

berada ke tempat yang didiami oleh Abdullah ketika Abdullah sedang
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bercerita kepada mereka. Kemungkinalmya, Al Asy'ats ketika itu
dibuat sibuk oleh sesuatu sehingga tidak mengetatrui apa yang

diceritakan oleh Abdullah. Oleh karena itu, dia menanyakan kepada

para sahabahrya tentang apa yang diceritakanrryra itu.

{i!i U3 liwii (Merelw kemudian menjawab, "Begini dan

begitu.'). Dalam riwayat Jarir disebutkan dengan redaksi, id'rii
(Kami kemudian menceritaknn kepadanya). Syu'bah menjelaskan

dalam riwayatnya, bahwa yang menceritakan apa yang disampaikan

oleh Ibnu Mas'ud kepadanya adalah Abu Wa'il, periwayat hadits ini,
tLii ri-? 'i:ii tiijr .lir '*'ifli,b 6 :Jui t;:lli # ,i,6 (Abu wa'it

berkata, "Kemudian Al Asy'ats menemuiku lalu bertanya, 'Apa yang

diceritalran Abdullah kepada kalian hari ini?' Ahr meniawab, 'Begini

dan begitu'.") Antara perkataannya ,4 (Kemudian Al Asy'ats

menemuihr) dan perkataannya di dalam riwayatnya, ti ,,yi Qttf
'5?*l- (Keluar lcepada kami lalu berkata, "Apa yang diceritakan Abu

Abdurrahman kcpada kalian?') tidak ada kontradiksi, dia

meriwayatkannya sendirian dalam riwayat ini karena dialah yang

menjawabnya.

,lt'e iJ'6 @yat itu diturunkan berkenaan denganlat). Dalam

riwayat Jarir disebutkan,">j1f lry"rt .O:ri,jfi 'jri (Dia benar.

Sungguh, demi Allah ayat itu diturunkan berkenaan denganlat). Huruf

lam im berfungsi sebagai penegas sumpah yang masuk ke dalam gJ.
Maksudnya, ayat itu tidak diturunkan karena perselisihannya yang dia

sebutkan itu. Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, iLJ irtp
u-$ (Demi Allah, berkenaan dengan alatlah hal tersebut). Jair

menambalrkan dalam riwayatnya dari Manshur, Oli (Dia benar).

Ibnu Malik menyebutkan, i,-iy lti! (Demi Allah, sungguh ayat itu

turun b erkcn a an d en g an lat).
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,J iti (Dulu, alat mempunyai). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, Ulf.

?..(S"tu6, sumur). Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan

dengan redaksi, !a\i lSeOtaang tanah). A1 Ismaili menyatakan, bahwa

Abu Hamzah meriwayatkan sendirian dengan redaksi, 7.e {f""'o"g

sebtuath sumur). Tetapi sebenamya tidak demikian, karena Abu

Awanah juga meriwayatkan yang serupa seperti yang Anda lihat'

Selain itu, redaksi yang serupa disebutkan pada pembahasan tentang

hukum dari riwayat Ats-Tsauri, dari A1A'masy dan Manshur. Seperti

itu juga redaksi dari riwayat Syu'bah yang telah dikemukakan, namun

dia menjelaskan bahwa itu hanya terdapat dalam hadits A1 A',masy.

Sementara dalam riwayat Jarir yang berasal dari Manshur disebutkan,

:g ,f. (tentang sesuatu), dan pada periwayatnya mencantumkan' #

it: (tentang sebuah sumur). Dalam riwayat Ahmad dari jalur Ashim,

dari Syaqiq juga disebutkan redaksi, rQ?"ntsng sebuah sumur).

C. C b..\ ,?\1 n4 (Yang terletak di tanah anak pamanlat

[sepupuku]). Demikian redaksi yang disebutkan oleh mayoritas

periwayat, bahwa perselisihan itu mengenai sebuah sumur yang

diklaim Al Asy'ats berada di tanah milik seterunya. Dalam riwayat

Abu Muawiyah disebutk *r, d.Giyti ;$t',H ,yi uJ €!. ott

(Dulu, antara aku dan seorang laki-laki dari kalangan Yahudi ada

sebidang tanah, lalu dia menggugatlat). Kesimpulannya, yang

dimaksud adalah tanah sumur tersebut, bukan seluruh tanah yang ada

sumurnya itu, yang mana sumur itu hanya salah satu bagiannya saja-

Selain itu, antara perkataanny u, C'e ;.y (Anak pamanlnt) dengan

perkataanny u, ;tt g2 (Dari kalangan Yahudi) tidak ada pertentangan.

Karena dulu orang-orang Yaman menjadi Yahudi ketika Yusuf Dzu

Nuwas menguasai Yaman, kemudian berhasil mengusir orang-orang
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Habasyah, lalu Islam datang dan mereka masih dalam kondisi seperti

itu. Ibnu Ishaq menyebutkan masalah ioi di awal Sirah Nabawi secara

panjang lebar.

Pada pembatrasan tentang minuman telatr disebutkan, batrwa

nama anak pamannya itu adalatr Al Khafsyisy bin Ma'dan bin
Ma'dikarib. Saya juga telah menjelaskan perbedaan pendapat

mengenai ke,pastian nama Al Khafsyisy, dan bahwa itu adalah nama

panggilan, sedangkan namanya adalatr Jarir. Ada yang berpendapat

bahwa namanya adalah Mu'addan. Demikian pendapat yang

dikemukakan oleh Ibnu Thatrir. Yang jelas, nama panggilannya adalatr

Abu Al Khair.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Asy-Sya'bi, dari Al
Asy'ats, dia berkata: )'$aSr ii Jui qri.1 Ji}btit'U"H?e
t{ ,*€:},,JJ. Pj *b tn' .,t; H'i,A ,il ,.;,tt G ru:t{p il' ,p 4t
|:)J'&J,\fs,|yL s)b':l;rfu) (Seorang pria dari kalangan

Hadhramaut pernah memperkarakan seorang pria dari kalangan

kami yang bernama Al Khafsyisy kepada Nabi SAW mengenai tanah

mililorya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada pria Hadhramaut itu,
"Datangkah para saksimu yang mengulathkan halonu. Jika tidak, dia

bersumpah untulonu.')

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bertentangan dengan redaksi

yang terdapat dalam krtab Ash-Shahih. Kalaupun riwayat ini valid,
maka kemungkinannya ini adalatr kisah lain.

Imam Ahmad dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Adi bin

Umairah Al Kindi, dia berkata: '1. F 'S:;l'i'Jtri-i,q b",P,t?e

f'ti C'sT:*i "u :/tr-)&f5i' u*b (Seorang laki-laki dari Kindah

yang bernama Imru' Al Qais bin Abis Al Kindi berselisih dengan

seorang laki-laki dari Hadhramaut mengenai sebidang tanah).

Setelah itu dia mengemukakan redaksi serupa dengan kisah Al
Asy'ats, di dalamnya disebutkan , V :J'6: ,ryjt 4i ,#t U'e;bl
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'Ji; (Bila aht membiarkannya bersumpah, maka tanahku akan

hilang. " B eliau bers abda, " B arangsiap a bersumpah. ") Dia kemudian

menyebutkan haditsnya, dan beliau membacakan ayat tersebut.

Ma'dikarib adalah kakeknya A1 Khafsyisy, yaitu kakeknya Al
Asy'ats bin Qais bin Ma'dikarib bin Mu'awiyah bin Jabalah bin Adi
bin Rabi'ah bin Mu'awiyah. Jadi, dia adalah benar-benar anak

pamannya.

Disebutkan dalam riwayat Daud dari jalur Kurdus, dari Al
Asy'ats, * io' ,r,; A, jitb;?|oi:;6 b'J't))iq'u j+,t ot

j;i tr',e ,l':i qJ.'t, ',) (Bahwa seorang laki-laki dari Kindah dan

seorang laki-laki dari Hadhramaut memperkarakan sebidang tanah di
Yaman kepada Nabi SAlt\ Setelah itu dikemukakan kisah yang

menyerupai kisah pada bab ini, hanya saja ada perbedaan redaksi

antara keduanya. Saya kira itu kisatr lainnya, karena Imam Muslim
meriwayatkan dari jalur Alqamah bin Wa'il dari ayahnya, dia berkata:

ltJ ;&i *vX" .,r; l' )h dl6q u hjui:p u|yyE
,/).Ut ,r\1 * ;* rii 11 ,'u2r*,tt (seorang laki-laki dari

Hadhramaut dan seorang lakiJaki dari Kindah datang kepada

Rasulullah SAW, lalu orang Hadhramaut itu berkata, "Sesungguhnya

orang ini memalcsaku dalam hal sebidah tangah yang dulunya milik
ayahku. ")

Kemungkinan kisatr ini berbeda, karena pria Hadhramaut itu
bukanlah orang Kindah, dan dalam hadits bab ini, yang menuntut

adalah Al Asy'tas, yang dipastikan sebagai orang Kindah, sementara

dalam hadits Abu Wa'il yang menuntut adalah orang Hadhrami.

Dengan demikian keduanya berbeda. Kemungkinan juga pria

Hadhramaut itu dinisbatkan kepada kabilah, karena asal penisbatan

kabilah adalah penisbatan kepada negeri, kemudian dikenil sebagai

penisbatan kepada kabilah. Bisa jadi orang Kindah dalam kisah ini
pernah tinggal di Hadhramaut lalu dia dinisbatkan kepadanya
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(sehingga disebut hadhrauri), sedangkan orang Kindah png tidak
tinggal di sana maka penisbatannya tenrs berlaku (sebagai orang

kindi).

Narna Al Khafsyisy pernatr disebut-sebut di antara nama pira
sahabat, dan salah seorang grrnr kami menganggapnya janggal, kare,lra

pada sebagian jalur periwayat hadits tersebut disebutkan, bahwa dia
adalah orang Yahudi, kenrudian dia berkat4 "Kemungkinannya dia

memeluk Islam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih tepatrya, Al Asy'ats
memberinya kriteria itu (fkni sebagai orang Yatrudi), berdasarkan

kondisi dahulunya. Sedangkan tentang keislamannya dikuatkan oleh
riwayat Kurdus dari Al Asy'ats di akhir kisah ini, bahwa ketika dia
mendengar ancaman tersebut, dia berkat4 "Itu tanahnya." Setelatr itu
dia meninggalkan sumpah karena takut dosa. kri mengindikasikan
keislamannya. Hal ini diperkuat juga, bahwa seandainya dia seorang

Yatrudi, tentunya dia tidak akan peduli dengan itu, karena orang-orang

Yahudi memang menghalalkan harta kaum Muslimin. Itulah yang

diisyaratkan oleh firman Allah dalam surah Aali 'Imraan ayat75, }i
W;o3lid ql, (Tidak ada dosa bagi knmi terhadap orang-orang

ummi).

Riwayat Asy-Sya'bi yang sebentar lagi dikemukakan juga

menguatkan bahwa dia adalah seorang Muslim.

'.j.,,t *h, * *, 
j:r:;)',r:itt (Lalu atcu menemui Rasutultah

SAn. Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, 'al,-bt, (Al*

mengadukannya\. Dalam iwayat Jarir dari Manshur disebutkan,

F: *v ?0, p l' )rt jltAb'6 (Latu treduanya mengadu kepada

Rasulullah SAW). Sedangkan dalam riwayat Abu Mu'awiyah
disebutkan dengan redaksi, 'nt;'i *V?n, 

'b lt )*i Ji'afrsi g:SAl
(Dia kernudian menggugatlat, maka aht pun mengadukannya kepada

Rasulullah SAW.
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'A-t i-\i',r&, ,iut (A"hau kemudian bersabda,"Buldimu,' atau

d)i:l$,sumpahnya?") Dalam riwayat Abu Muawiyatr disebutkan,

L;)ir ,'el;#.;ti6 .! ,'Cfi, sni?. (Apakah engpnu punya buhi?" Alat

menjawab, "Tidak." Lalu beliau mengatakan kepada orang Yahudi

itu, "Bersumpahlah.") Sementara dalam riwayat Abu Hanzah

disebutkan,) tir;;,ir; .iiiJ qrl6 :L^ii |!t:*\:Q'Jui (Lalu beliau

bersabda kepadaku, "Para saftsimu." Alilt menjawab, "Aku tidak

punya saksi." Beliau bersabda, "Kalant begitu, sumpahnya") Selain

itu, dalam riwayat waki' yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

disebutkan,:'0i3. r,,.-#'i| (Apakah kau mempunyai buhi atas itu?)

Dalam riwayat Jarir yang berasal dari Manshur juga disebutkan,

'4"\13r-r9r3 (Dua satksimu atau sumpahnya)-

1' i-r-l] 6-W'..UA-lsy,'rrlS gt* berkata, "Kalau begitu dia

alran bersumpah untuk mendapatlcannya, wahai Rasulullaft.') Dalam

riwayat Abu Hamzah tidak ada redaksi setelah lafazh,',-a7r-1nn akan

bersumpah). Pada pembahasan tentang minuman disebutkan dengan

redaksi, 'r-iJri" tti 1Unt t, bersumpah) karena adanya kata-kata syarat

dikemukakan belakangan dan lairrrya, dan telatr dijelaskan juga di

sana bolehnya rafa" Dalam riwayat Abu Mu'awiyah disebutkan

tambahan, J,6. 5r'"J t-ly- ti1(Kalau begitu d.ia akan bersumpah dan

pergi membawa hartaku). Sementara dalam hadits wa'il, setelah

l"airi, rz*.'Jltl (Apakah kau punya bukti?) disebutkan, t'Julj 'f 'jri
'A ;,5,t .,,q'u L3'y"',A3 ,N u)' 6 ,).q- ,;76'l\iS'6 '"::;'-ua

aU; 1l Ai U (Dia meniawab, "Tidak- " Beliau besabda, "Kalau begitu

bagimu sumpahnya." Dia berkata, "sesungguhnya dia orang jahat'

tidak memperdulikan apa yang disumpahknnnya, dan tidak menjaga

diri dari apa pun." Beliau bersabda, "Bagimu tidak ada hal lain

darinya kecuali itu.') selain itu, dalam riwayat Asy-Sya',bi yang
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berasal dari Al Asy'ats disebutkan, .$''ilV-ol tib iiif ,en\t ,l'6
3Lji'u ;Wlq fiU rr;ir'#-'oilJui lota berkata,,Tanahht lebih

besar uru:iannya daripada dia bersumpah untuk mendapatlcannya."
Beliau pun bersabda, "sesungguhnya sumpah seorang Muslim dapat
menghindarkan yang lebih besar dari itu.')

.4.^rr,

|.i-j, U ,'*t {p f,' * i' J:b:) ,)tii (Maka Rasutuilah SAW

bersabda, "Barangsiapa bersumpah.') Setelah itu disebutkan redaksi

seperti hadits Ibnu Mas'ud, dengan tarnbahan, ".r'6 W $3 (Sementara

dia berbuat jahat dengan sumpahnya itu). SaVa telatr menjelaskan

bahwa tambahan ini terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud yang

diriwayatkan Abu Hamzah dan lainnya. Selain itu, Abu Hamzatr juga

menambalrkan dalam riwayatny4 *l h-;Z-S Ulj hr 
'Jlb gaU Allah

menurunlrnn itu sebagai pembenarannya). Maksudnya, pembenaran

hadits Nabi SAW. Dalam riwayat Manshur dari Al Asy'ats tidak
disebutkan hadits, Lii, | (Barangsiapa bersumpah), tapi hanya

sampai pada redaksi, 3rr jllj (Latu Atlah menuntnkan). Setelatr itu

ayatrya dikemukakan. Sedangkan dalam riwayat Kurdus yang berasal

dari Al Asy'ats disebutkan , 1}}JJ.U#, W (U"t* orang Kindah itu

pun bersiap-siap untuk bersumpah).

Selain itu, dalam hadits Wa'il disebutkan redaksi, ,:.ili1.'dd'6

F': *vb, p i' J:A J,6';tt ili (Matra dia pun metangkah untuk

bersumpah. Setelah dia pergi, Rasulullah SAW bersabda). Dalam
riwayat Asy-Sya'bi yang berasal dari Al Asy'ats disebutkan, UrJUi
,t'riit'6p61*1i qs$ .73t tlr iirif $.rts'.ii, ;^by,*: #\t .rv
LJ#;J.'C*>lt ,J'6 .4.s ,*.'Cfti :)ui lNaOt SAW kemudian bersabda,

"Jika dia bersumpah secara dusta, maka Allah akan memasukkannya

ke dalam neraka." Al Asy'ats lalu pergt lantas memberitahukan

kepadanya cerita itu, makn dia pun berkata, "Damaikanlah antara
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aku dengan dia." Malca beliau pun mendamaikan nerekn). Dalam

hadits Adi bin Umairah disebutkan , r-;-t-7?;',>;.9 ,#r j;f i'Sul

t4 { 6'j'$ 6 Wi ,Jti .i?;it, j6 rnr Jb: (tatu rmru' At eais

berkata kepada beliau, "Apa ganjaran orang yang meninggall<annya,

wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Surga." Dia berkata, "Alat

b er s alrs i, b ahw a alat m enin ggalkan s emuany a untulvty a.' )
Ini menguatkan keterangan yang telah saya isyaratkan, bahwa

kisahnya lebih dari satu.

Pelaiaran yans dapat diambil:

i. Hadits ini menunjukkan bahwa hakim mendengarkan klaim

mengenai apa yang tidak dilihatnya ketika hal itu dijelaskan

sifat dan batasarurya serta diakui oleh kedua belah pihak.

Namun dalam hadits ini tidak dinyatakan tentang sifat dan

tidak pula batasan, maka dari itu A1 Qurthubi berdalil

dengannya, bahwa penyifatan dan pembatasan tidak wajib

pada dzatnya, tapi keabsatran klaim cukup dengan bisa

dibedakarurya secara jelas apa yang diklaim itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak dinyatakan tentang penyifatan

dan pembatasan di dalam hadits ini tidak berarti bahwa itu

tidak terjadi pada peristiwa tersebut. Selain itu, tidak

disingungnya hal itu oleh periwayat juga tidak berarti bahwa

hal itu tidak terjadi, tapi semestinya orang yang menjadikan itu

sebagai syarat hendaknya bisa mengemukakan dalilnya. Jika

terbukti maka diartikan bahwa di dalam hadits ini memang ada

hal tersebut hanya saja periwayatrya tidak menyinggungnya.

2. Hadits ini menunjukkan bahwa

kepada pendakwa, apakah dia

Bukhari telah mencantumkan

pembatrasan tentang kesaksian,

hakim perlu menanyakan

mempunyai bukti? Imam

ini sebagai judul pada

dan bahwa bukti harus
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ditunjukkan pendalora dalam semua pemrasalahan harta.
sementara itu Imam Malik memjadikannya sebagai dalil ketika
menyatakan, bahwa orang yang rela dengan sumpah lawannya
kemudian dia ingin menunjukkan bukti setelatr lawannya
bersumpah, maka pembuktiannya tidak lagi didengar, kecuali
jika dia mengemukakan udzur yang mendukung alasan tidak
dapat membuktikan sebelum lawarurya rurtuk
bersumpah.

Ibnu Daqiq Al Id berkat4 "Alasannya, karena 3f qatau) hanya

membolehkan salah satu dari kedua hal itu. Seandainya
dibolehkan menunjukkan bukti setelatr menyuruh bersumpah,
berarti . dia memiliki dua hal. Sedangkan hadits ini
menunjukkan batrwa dia hanya berhak terhadap salah satunya."

Lebih jauh dia berkata, "Ini telah dijawab, bahwa maksud
perkataan itu adalah menafikan cara lainnya untuk menetapkan
hak. Maknanya kernbali kepada perrbatasan dalil dengan
pembuktian atau sumpah."

Kemudian dia mengisyaratkan, batrwa pengamatan terhadap
maksud-maksud perkataan ini dan pengertiannya melemahkan
jawaban ini, dia berkata '?ara ulama madzhab Hanafi berdalil
dengannya dalam meninggalkan pengamalan dengan saksi dan
sumpah dalam masalah harta."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jawaban tentang ini setelah
dipastikannya dalil pengamalan dengan saksi dan sumpah,
balrwa itu adalah tambahan yang shahih yang harus dijadikan
pedoman karena nashnya yang kuat. Sedangkan penafian yang
disimpulkan dari hadits ini hanya berdasarkan makna implisit.

Hadits ini merupakan dalil ditawarkannya pengambilan
sumpah dalam semua klaim kepada orang yang tidak
memprmyai bukti.
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5.

Hadits ini menunjukkan bahwa penetapan hukum berdasarkan

yang zhahir, walaupun pendakwa mengingkari perkaranya.

Hadits ini adalah dalil bagi jumhur ketika menyatakan bahwa

keputusan hakim tidak menghalalkan sesuatu yang asalnya

tidak halal bagi seseorang. Ini bertentangan dengan pendapat

Abu Hanifah. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh An-

Nawawi. Lalu ditanggapi, bahwa Ibnu Abdil Barr menukil

terjadinya ijma ftonsensus), bahwa keputusan hakim tidak

menghalalkan yang haram secara batin dalam perkara hana- Ia

juga berkata, "Lalu mereka berbeda pendapat mengenai

pembatalan ikatan nikah bagi orang yang telah diikat dengan

akad nikah secara zhahir namun secara batin sebaliknya.

Jumhur mengatakan, bahwa kemaluan seperti halnya harta.

Sementara Abu Hanifah, Abu Yusuf dan sebagian ulama

Maliki mengatakan, bahwa ketentuan itu hanya berlaku dalam

masalatr harta dan tidak berlaku untuk masalah kemaluan.

Argumen mereka dalam hal ini adalatr ketenfuan mengenai

li'an." Sebagian ulama Hanafi menolak ifu dalam sebagian

masalah harta.

Hadits ini mengandung ancaman keras terhadap orang yang

bersumpah secara tidak benar untuk mengambil hak seorang

Muslim. Menurut para ulama, ancaman ini berlaku bagi orang

yang meninggal dalam keadaan demikian tanpa didahului

taubat yang benar. Menurut ahlus sunnah, ini berlaku bagi

siapa saja yang dikehendaki Allah untuk diadzab, seperti yang

telah dikemukakan, di antaranya yarig terakhir disinggung

adalah saat menjelaskan hadits Abu Dzar pada panbahasan

tentang kelembutan hati.

Tentang sabda beliau, +lh' ifi"I'1 (dan Atlah tidak akan

melihat kepadanya), disebutkan dalam l<ttab Al Kasysyaf, "lttr
adalah kiasan tentang tidak adanya perbuatan baik kepadanya

6.
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bagi orang membolehkan melihat kepada-Nya, dan majaz bagi

or:mg yang tidak meurbolehkan. Sedangkan malcsud "tidak
disucikan" adalah tidak mernujinya, dan )rang dimaksud

deirgan 'temurkaan" adalah menurunkan keburukan

kepadanya."

Al Maziri berkata, "Sebagian sahabat kami menyebutkan,

hadits ini mer{elaskan batrwa pendakwa lebih berhak daripada

terdalcwa."

Hadits ini mengandung peringatan tentang bentuk hukum

dalam perkara-perkara ini, karena beliau mengawalinya

dengan penuntut, yang mana beliau berkata "Engkau tidak lagi

mempunyai hal lain kecuali sumpatr orang lain (lawanmu)."

Saat terdakwa bersumpah, beliau tidak memutuskan untuk

terdakw4 tapi hanya menetapkan batrwa sumpatr itu
mematahkan klaim pendakwa. Karena itulah bagi hakim, bila

telah mengambil sumpatr terdakwa maka tidak memutuskan

kepernilikan harta yang dipermasalahkan, tetapi menetapkan

hukum sumpahnya. Ini menunjulikan batrwa tidak disyaratkan

pernah terjadi interaksi atau termasuk yang diduga demikian

antara kedua belah pihak yang saling mengklaim itu. Karena di

sini Nabi SAW memerintah terdalora untuk bersumpah setelah

mendengarkan dakwaan dan tidak menanyakan perihal

keduanya.

Namun pendapat ini ditanggapi, bahwa tidak ada indikasi yang

menyatakan demikian. hi bertolak belakang dengan

pandangan sebagian ulama madzhab Maliki yang mengatakan

demikian, karena kemungkinannya Nabi SAW telatt

mengetahuinya sehingga tidak menanyakan itu, bahwa

lawannya sendiri mengatakan, :r;',* Lyjrll/; ,!,q-'l 4OU]
(Sesungguhnya dia orang jahat, dia tidak aknn peduli dan

tidak menjaga diri dan apa pun). hi tidak diingkari oleh
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beliau. Seandainya tidak demikian, tentu beliau langsung

mengingkarinya. Batrkan, pada sebagian jalur periwayat hadits

ini disebutkan, bahwa perampasan harta yang diklaim itu
memang terjadi 'di masa jahiliyah, dan dalam kasus yang

seperti itu di kalangan mereka, {akwaan akan didengar dengan

sumpatrnya.

Hadits ini menunjukkan bahwa sumpalurya orang jahat

menggugurkan dakwaan, dan bahwa kejahatannya terhadap

agamanya tidak mengharuskan pengucilannya, serta tidak pula

mengharuskan pengguguran pengakuannya. Seandainya

memang demikian, maka tidak ada artinya sumpah itu. Selain

itu, juga menunjukkan bila terdakwa mengaku bahwa asal

harta itu milik orang lain, maka dia tidak harus menjelaskan

bagaimana prosesnya sehingga diklaim menjadi miliknya
selarna tidak diketahui pengingkarannya terhadap hal itu, yatmi

menyerahkan apa yang dikatakannya kepadanya.

Hadits ini menunjukkan batrwa orang yang membawakan bukti
maka diputuskan haknya tanpa sumpah, karena tidak masuk

akal menuntutnya unfuk membuktikan tanpa menetapkan

keputusan dengannya. Seandainya sumpah merupakan

pelengkap keputusan, tentu beliau bersabda kepadanya, "Mana

buktimu dan sumpahmu yang membenarkannya." Pandangan

ini ditanggapi, batrwa tidak adanya sumpah yang menyertai

bukti tidak berarti bahwa hukum membatasi pembuktian tanpa

sumpah yang menyatakan bahwaharta itu tidak pernah terlepas

dari kepemilikannya dan tidak pernah dihibahkan misalnya,

dan dia berhak memilikinya. Walaupun hal ini tidak

disebutkan dalam hadits ini, tapi tidak berarti menafikannya.

Bahkan, terkesan bahwa hadits ini memang sengaja tidak

menyebutk?nnya, karena pada sebagian jalur periwayatannya

disebutkan bahwa terdalcwa mengakui dan rnenyerahkan harta

yang diklairnnya kepada pendakwa, oieh sebab itu hal ini tidak

9.
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memerlukan sumpahnya. Maksudnya pendakwa menyebutkan

tidak mempunyai bukti, sedangkan sumpah hanya berada di
pihalc terdal$'a.

Al Qadhi Iyadh berkatq "Hadits ini mengandung sejumlatr

faedah, 1laitu memulai dengan mendengarkan dari pihak
pendalora kemudian dari pihak terdalcwa, lalu mengakui atau

mengingkari, kemudian meminta bukti dari pendalrwa bila
terdakwa mengingkari, lalu me,nawarkan sumpatr ke,pada

terdalanra bila pendakwa tidak mempunyai bukti. Bila
pendalora mengklaim batrwa harta yang digugat berada di
tangan terdalora lalu terdakwa mengalcuiny4 maka tidak perlu

bukti yang melrunjuldcan bahwa terdakwa memegang harta itu.
Sebagian ulama berpendapat, bahwa setiap perkataan yang

terjadi di antara kedua belah pihak yang sedang bersengketa
yang benrpa kata -cacian, l*rianat dan jahat tidak
diperhitungkan berdasarkan hadits ini. Mengemai pendapat ini
perlu ditinjau lebih jauh, kare,na pendakwa msnisbatkannlxa

kepada perirmpasan di masa jahilifh dan sikap jahat serta

tidak memrperdulikan sumpah dalam kondisi sebagai orang

Yahudi. Oleh karena itu, ini tidak bisa diterapkan pada setiap

orang."

Hadits ini menunju*ftan batrwa hakim dianjurkan mernberikan

nasehat kepada terdals,va bila hendak bersumpah kare,na

dikhawatirkan dia akan bersumpatr dusta sehingga diharapkan

mau kembali kepada kebenaran.

Al Qadhi Abu Bakar bin Ath-Thayib berdalil dengan hadits ini
mengenai pertanyaan hakim kepada salah satu pihak yang

bersengketa te,lrtang pendukung klaimnya, yaitu dengan

mengatakan kepadanya, "Apakah engkau punya but:ti tentang

itu?" Bila dia menjawab, "Ya," barulah dia menanyakan bukti
ifu. Jadi, tidak langsung menanyakan, "Apa buktimu tentang

hal itu?" Dalam hal ini Nabi SAW mengatakan kepada
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pendakwa, "Apakah engkau punya bukti?" Dan beliau tidak

bersabda, " Tunj ukkan buldimu."

Hadits ini mengisyaratkan bahwa ada tempat khusus untuk

bersumpatr, karena prida sebagian jalur periwayatannya

disebutkan, '$.'dhil,'-t (Dia kemudian melangknh untuk

bersumpah). Pada masa Nabi SAW, sumpah dilakukan di atas

mimbar. Karena itulah, Al Khaththabi berdalil dengan berkata,

"Pengadilan itu terjadi ketikaNabi SAW sedang di masjid, lalu

terdakwa melangkah untuk bersumpah, dan melangkalurya itu

tidak lain kecuali ke atas mirnbar."

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang bersumpah

mengucapkan sumpalurya sambil berdiri, karena disebutkan,
',-ilh1.?'6 ili (Tatkata dia berdiri untuk bersumpah). Mengenai

masalah ini perlu diteliti lebih jauh, karena maksud it-i ini

adalah melangkatr untuk bersumpah. Dengan ini, Asy-Syaf i
berdalih bahwa orang yang memeluk Islam sementara di

tangannya terd.apat harta milik orang lain, maka dia harus

mengembalikannya kepada pemiliknya bila dia

menetapkannya. Sementara para ulama madzhab Maliki
rnengkhususkannya bila harta itu milik orang kafir, dan bila
harta itu milik orang muslim kemudian ketika dia memeluk

Islam harta itu ada padanya, maka ditetapkan di tangannya.

Namun hadits ini adalah dalil yang membantah pendapat

mereka.

Ibnu Al Manayyar dalam kitab Al Hasyiyah berkata, "Dari sini

dapat disimpulkan, bahwa ayat yang disebutkan dalam hadits

ini diturunkan berkenaan dengan pelanggaran janji, dan bahwa

sumpah palsu tidak ada kafaratny4 karena pelanggaran janji

itu tidak ada kafaratrya."

An-Nawawi berkata, "Termasuk kategori F yfl|/'P\ U

12.
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(Barangsiapa merampas hak seorang Muslim) adalatr

seseorang yang bersumpah mengklaim harta orang lain seperti
kulit bangkai binatang dan sebagainya yang bisa diarnbit
manfaatnya. Demikian juga hak-hak lainnya termasuk jatatr
giliran isteri. Sedangkan batasan kriteria Imam Muslim tidak
menunjukkan tidak haramnya hak orang dzimmi, tapi itu sama

haramnya. Memang tidak menghanrskan hukuman besar ini.
hi adalah penakwilan yang bagus, namun dalam hadits
tersebut menunjukkan haramnya harta orang dzimmi, bahkan

ditegasan oleh dalil lainnya. Kesimpulannya, orang Muslim
dan dzimmi tidak berbeda hukumnya dalam sumpah palsu dan

anczrmannya, serta dalam hal mengambil hak salatr safunya

secara batil. Perbedaannya hanya dalam hal kadar hukuman
bagi keduanya."

Dia berkata, "Hadits ini juga menrurjukhan beratnya
pengharaman hak-hak kaum musimin, dan dalam hal ini tidak
membedakan antara yang sedikit dan yang banyak."

Kemungkinan maksudnya adalah tidak membedakan dalam hal
beratrya pengharaman, bukan dalam hal tingkat beratnya. Ibnu
Abdussalam telah menjelaskan dalam kitab Al Qawa'id
tentang perbedaan yang sedikit dan yang banyak, dan juga
antara yang banyak menimbulkan kerusakan dan yang baik.

Dalam hadits Abu Dzar terkandung ancirman terhadap orang
yang bersumpatr dusta dalam mengambil hak orang lain secara

mutlak, "sr'.Jji.r.; t 
' ffi 

,l titJ (Tiga golongan yang Altah

tidak akan berbicara dan tidak pula melihat kepada mereka).

Selanjutnya di dalamnya disebutkan, !i(ir ed/u +,'#\
(Dan orang yang membuat laris barang dagangannya dengan

sumpah dusta). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Hadits ini memiliki hadits penguat yang diriwayatkan oleh
Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairatr

t4.

t-
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dengan redaksi, Lii& Pt fi.* e'& ,yti (Dan orang

yang bersumpah dusta untuk barang dagangannya setelah

Ashar). 
.

18. Bersumpah untuk Sesuatu yang Tidak Dimiliki, Bersumpah

unfuk Berbuat Maksiat, dan Bersumpah dalam Keadaan Marah

F, * \t,* U, jt €rt;>i *'ri,,rG,r i,rj f
,Ltii *, *%6j .;i jr'€r,LJf v ari :Jw *:y,1,jt lf;i

lut J'"nr q'rl- li,r Lt 'J;a,r,);>l jtWr :ju i*f ,rt
:3U--*t;a\t

6678. Dari Abu Musa, dia berkata, "Para satrabatku

mengutusku kepada Nabi SAW untuk meminta dua hewan

tunggangan pengangkut, maka beliau pun bersabda,'Demi Allah, alat

tidak akan menganglatt kalian dengan sesuatu pun'. Aku dapati saat

itu beliau sedang marah, ketika aku mendatangi beliau lagi, beliau

bersabda, 'Pergilah kepada para sahabatmu, dan katalan bahwa

Allah-atau bahwa Rasulullah SAW- akan mengangkut kfllian'."

z c ltcl t c / ',

u. ;r? r;* :Js'q f\t l;; 'iti Clr 'r"i"',; i; sL
c ), c/ ,c \,,c,r. ,:. .r:.

dr-{ o}rr * A ntlt J-.tJ ,fvS J, AAL) *At U.#: i3t
".bf ti Jtt'b'*:) *\t * dt eia,:4G ;-r-'* a*

J:;:$ ,4;;it a *.G jYk u"jo & il' 6U rju c +)i
'it ,Sta ,€t11. eqq pni fi)t (glryg r2l"e ;$tt9 

'1,,
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"J}1t i l'; ,4 *rA * ,)' ,#ikr',i-f;rt .S;.

)ui,iJ )s|rly ,hr l;ft .Lp. JG ,r$:;" ri,* fbl
,-\yi J.,1;'t i6 .fli <ci, ,);t,fiii l*srr'$:,

,*,64-ok C-t;\tfi elej.ab,Xbf ;!'
6679. Yunus bin Yazid Al Aili menceritakan kepada kami, dia

berkata: Alcu mendengar Az-zrhi berkata: Aku mendengar urwatr
bin Az-Zubair, Sa'id bin Al Musalryrab, Alqaurah bin Waqqash dan
ubaidullah bin Abdillah bin Utbatr tentang hadits Aisyah isteri Nabi
SAW ketika para penyebar berita dusta )rang mengatakan apa yang
rnereka katakan lalu Allatr membebaskiumya dari apa yang mereka
katakan. Masing-masing me,nceritakan kepadaku satu bagian dari
hadits itu. Allah kemudian menurunkan ayat, usesungguhnya orang-
orang yang membawa berita dusta itu," sepuluh ayat yaog
menyatakan kebebasanku. Lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq, yang biasa
memberi nafl<ah kepada Misthatr karena kekerabatannya dengannya
berkata, "Demi Allah aku tidak lagi merrberi nafkah apa pun kepada
Misthatr untuk selamanya setelah apa yang dia katakan tentang
Aisyalr." Kemudian Allah menurunkan ayat, "Dan janganlah orang-
orqng yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu
bersumpah bahwa mereka Aidak) akan memberi ftantuan) kepada
lraum leer ab a t (ny a).."

Abu Bakar berkat4 'Tentu, demi Allah aku sangat senang
Allah merrberikan itmpunan kepadaku."

Abu Bakar kemudian kembali mernberi nafkatr kepada
Misthah yang biasa dinafkahiny4 dan dia berkata, "Demi Allah, aku
tidak akan mencabut (menghentikan) pemberian itu selamanya.,'

.f.tfi'^i'tilil V i,r, ,j6:
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i,r jr-,,Ljt ,J6"A*\i ;; gj ry k :Js ,3\'iL
orb-;;3 --#q ii;*\i} f d *);u\t .u
J+fv ir ,u, tl l', ,io'"i,rd,t"ti';.r;,AiJ,*-ti

qikrp'r vl, o;ivf +, # G?,s;G # &
6680. Dari Zahdam, dia Urrtutu' Ketika aku berada ai ,.*pO

Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Aku pernah menemui Rasulullah

SAW bersama beberapa orang Asy'ari, lalu aku dapati beliau sedang

rnarali. Kami kemudian meminta beliau mengangkut kami, maka

beliau pun bersumpah untuk tidak mengangkut kami. Setelah itu
beliau bersabda, 'Demi Allah, insya Allah atu tidak bersumpah

dengan suatu sumpah, lalu aht melihat yang lainnya lebih baik
darinya keanali alat melalatkan yang lebih baik itu dan menebusnya

(sumpahlat)'."

Keter?nsan lladits:

(Bab bersumpah untuk sesuatu yang tidak dimiliki, bersumpah

untuk bermalesiat, dan bersumpah dalam keadaan marah). Pada bab

ini Imarn Bukhari menyebutkan tiga hadits yang dari itu dapat

disimpulkan hukum ketiga sumpah yang disebutkan dalam judulnya

secara berurutan. Bisa pula hukum ketiganya disimpulkan dari

masing-masing haditsnya walaupun dalam bentuk penakwilan. Ketiga
perkara ini disebutkan dalam sebuah hadits, namun Imam Bukhari

tidak meriwayatkannya karena tidak sesuai dengan kriteria kitabnya,

yaitu hadits Amr bin Syu'aib yang berasal dari ayahnya, dari

kakeknya secara marfu' , i::i '{.y tJLJit I t1*. ',}*- \ )'ii 1 (Tidak ada

nadzar dan tidak pula'sumpah pada apa yang tidak dimiliki oleh anak

Adam). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, dan

para periwayatnya tidak ada masalah, namun sanad-nya diperdebatkan

pada Amr.
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Pada sebagian jalur periwayatannya yang diriwayatkan Abu
Daud disebutkan dengan redaksi, -af-rf ,f li {Dan tidak pula pada

kemal<siatar). Ath-Thabarani meriwayatkan dalam btab Al Ausath

dari Ibnu Abbas secara marfu', G d'r#-'t (Tidak ada sumpah

dalam keadaqn marah). Sanad-nya dha' tf.

Pertama, hadits Abu Musa tentang kisah orang-orang Asy'ari
yang meminta agar diberi kendaraan untuk mengangkut mereka ketika
perang Tabuk. Kisahnya hanya dikemukakan sebagian, di dalamnya

disebutkan, #fuf f 'jr-ii (Beliau kemudian bersabda, "Alat tidak

akan menganglatt/membawa knlian.'). knam Bukhari telah
mengemukakannya secara lengkap dalam kisah perimg Tabuk dengan

sanadyang disebutkan di sini, dan di dalanrnyadisebutkan, f nr3 'jui'$l;t (Beliau kemudian bersabda, "Demi Allah alat tidak akan

menganglatt kalian.')

kri sesuai dengan judulnya, dan redaksi 'Jrang tidak dimiliki"
mengisyaratkan bahwa sebagian jalur periwayataonya s*eperti yang

akan dikemukakan pada bab "Menebus Sumpah sebelum Melanggar":
Setelatr itu beliau bersabda, '$t;t J a;rt4 $'gEi,-lt | )rr1(Demi

Allah, aku tidak akan menganglcut kalian, dan aht tidak mempunyai
sesuatu untuk mengangkut knlian). Saya juga akan menjelaskan
haditsnya pada bab tersebut.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ibnu Baththal memahami dari
Imam Bukhari, bahwa dengan judul ini, Imam Bukhari cenderung
mengaitkan talak sebelum menikatr atau kemerdekaan sebelum
memiliki budak. Oleh karena itu, dia menukil perbedaan pendapat

mengenai masalah ini dan memaparkan argumen-argumerulya. Namun
tampaknya Imam Bukhari menginginkan hal lairl yaitu bahwa Nabi
SAW bersumpah tidak akan mengangkut mereka, lalu ketika beliau
mengangkut mereka, mereka kembafi ke,pada beliau untuk
mengingatkan sumpahnya, maka beliau pun bersab dL ',#r|kt? Si U
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'Jib fu 6*u tidak menganghrt kalian, akan tetapi Atlah-lah yang

menganghtt kalian). Redaksi ini menjelaskan bahwa sumpah beliau

itu mengenai apa yang beliau miliki. Seandainya beliau mengangkut

mereka dengan barang yang beliau miliki, berarti beliau telatr

melanggar sumpah dan harus menebusnya. Akan tetapi beliau
me,ngangkut mereka bukan dengan apa )xang dimilikinya secara

khusus, karena unta-unta itu adalah harta Allah, maka dari itu tidak

terjadi pelanggaran terhadap sunnpah.

Sedangkan sabda beliau selanjutnyq Ap ,sjli c;*-,* '"+11

W tt (Afu tidak bersumpah dengan suatu sumpah lalu aht melihat

yang laiwtya lebih baik darinya'), maka itu adalatr redaksi banr,

seakan-akan beliau mengatakan, "Seandainya aku telatr bersumpatr,

lalu menurutku batrwa meninggalkan apa yang telah aku sumpatrkan

itu lebih baik, maka aku melanggamya dan me,nebus sumpahku."

Mereka meminta kepada beliau agar diangkut karena menduga bahwa

beliau mempunyai ke,ndaraan, tapi ternyata beliau bersumpah untuk

tidak membawa mereka dengan sesuatu yang beliau miliki, kare,na

memang saat itu beliau tidak memiliki kendaraan yang me,rrbawa

mereka. kri tidak berbeda dengan seseorang yang bersumpatr

mengenai sesuatu yang tidak berada dalam kepemilikannya, batrwa

dia tidak akan melakukan suatu tindakan yang terkait dengan sesuatu

itu, misalny4 "Demi Allah, jika aku menaiki unta ini, maka aku akan

melakukan begini terhadap unta ini". Maksudny4 unta yang bukan

miliknya. Seandainya dia memiliki unta tersebut kemudian dia

menaikinya itu berarti dia melanggar sumpahnya. Kondisi ini tidak

termasuk mengaitkan sumpah dengan kepemilikan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakannya adalah

mungkin, dan apa yang dikatakan Ibnu Baththal juga tidak jauh dari

kemungkinan, yakni lebih mendekati. Hal itu karena para sahabat

yang meminta diangkut memahami, bahwa beliau telah bersurnpatr,

lalu beliau melakukan tindakan yang bertentangan dengan apa yang
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telah disumpahkan untuk tidak melakukannya. Oleh karena itu, setelatt

beliau memerintatrkan diberikannya tunggangan kepada mereka,

mereka berkata: f4" a,v"t,ipltt ;0 !, l?-triii,S lKrto rclrh

membuat Rasulullah SAW lupa akan sumpahnya). Mereka menduga

bahwa beliau lupa akan sumpahnya. Namun beliau menjawab, bahwa

beliau tidak lupa, akan tetapi yang beliau lahrkan itu lebih baik

daripada apa yang telah beliau sumpahkan, dan apabila beliau

bersumpah lalu melihat yang lebih baik, maka beliau akan melakukan

yang lebih baik itu dan menebus sumpahnya. Penjelasannya secara

gamblang akan dipaparkan pada bab "Menebus Sumpah sebelum

Melangga/', dan akan ada tambahan keterangan tentang masalah

sumpah terhadap apa yang tidak dimiliki pada bab "Nadzar sebelum

Memiliki".

Kedua, pada hadits ini Imam Bukfiari menyebutkan penggalan

dari haditsul {ki (hadits yang menceritakan berita dusta tentang

Aisyah). Maksudnya di sini adalah redaksi, O:"-o(.t'ri!ilt f 't ,:S

* ,b Wt i 1', ,* uv 1,10" Batrnr Ash-shiddiq, yang biasa

memberi naflrah kepada Misthah, kemudian berlmta, "Demi Allah alqt

tidak lagi memberi na/kah kepada Misthah.") lni sesuai dengan

meninggalkan sumpah untuk berbuat maksiat, karena Abu Bakar

bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah kepada Misthah lantaran

perkataannya tentang Aisyah. Sumpahnya itu adalah sumpatr untuk

meninggalkan ketaatan dengan menepati sumpahnya. Oleh sebab itu,

larangannya adalah larangan bersumpah melakukan kemaksiatan.

Tampaknya, ketika bersumpah, dia berada dalam keadaan marah

terhadap Misthatr.

Al Karmani berkat4 "Hadits ini tidak terkait dengan dua poin

pertama pada judulny4 kecuali bahwa ini adalah sumpah dalam

keadaan marah. Atau yarrg dimaksud Imam Bukhari dengan

'bersumpah untuk berbuat maksiat' adalah terkait dengan

kemaksiatan. Karena Abu Bakar bersumpah dikarenakan berita
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bohong yang disebarkan Mishthatr, sedangkan berita bohong termasuk

kemaksiatan. Begitu juga dalam kasus bersumpah rmtuk barang yang

tidak dimiliki seseorang, maka secara syar'i dia tidak boleh

melakukannya.?'

Yang lebih tepat, bahwa setiap hadits dalam bab ini tidak

selalu harus sesuai dengan semua redaksi judulnya. Kemudian Al
Karmani berkat4 "Secara tekstual, itu akibat sikap para penyalin dari

naskah asli Imam Bukhari setelatr Imam Bukhari meninggal. Karena

di dalamnya terdapat beberapa bagian judul yang kosong tanpa hadits,

dan juga hadits-hadits yang tanpa judul, lalu mereka menggabungkan

sebagiannya kepada sebagian lainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini bila memang tidak tampak

kesesuaiannya. Masalah ini telatr kami paparkan sebelumnya.

Kaiga,'ot1aJ't-i)'^-{iitj ltatu aht dapati beliau sedang

marah). kri sesuai dengan judulnya. Dalarn kisah ini ada yang

menyerupai kisatr Abu Bakar, yaitu bersumpah untuk meninggalkan

ketaatan. Tapi ada perbedaan antara keduanya, yaitu bahwa sumpah

Nabi SAW bertepatan saat beliau tidak memiliki apa yang iucapkan

dalam sumpatrnya, sedangkan Abu Bakar bersumpatr meninggalkan

sesuatu yang mampu dilakukannya.

Ibnu Al Manayyar berkata, 'Dalam bab ini Imam Bukhari

tidak menyebutkan hadits yang sesuai dengan judulnya, yaitu

bersumpah untuk berbuat maksiat, kecuali jika yang dia maksudkan

adalah sumpahnya Abu Bakar untuk memutuskan hubungan dengan

Misthah, batrkan sebenarnya itu bukan memufuskan, tapi sebagai

hukuman atas perbuatannya melontarkan tuduhan keji kepada Aisyah.

Kemungkinan juga Abu Bakar bersumpah menyelisihi yang lebih

utama. Karena hal itu dilarang maka dia rnelanggarnyq lalu dia

melakukan sesuatu yang harus ditinggalkannya sesuai yang iucapkan

dalam sumpatrnya. Orang yang bersumpatr untuk berbuat maksiat, lalu

dia melanggar sumpahnya, maka itu lebih utama. Demikian juga

31O - T'ATIIUL BAARI



sabda beliau, tl l-? c)U (talu atru melihat yang lebih baik

daripadanya) mengindikasikan bahwa melanggar sumpah dilakukan
karena hendak melakukan sesuafu yang lebih utama dan untuk
meninggalkan kemaksiatan. Karena itu, ada pengganti bagi orang
yang melanggar sumpah untuk melakukan kemaksiatan sebelum

melalnrkan kemaksiatan itu. "

Pengganti tersebut menurut para ulama Maliki adalah seperti

yang nanti akan dipaparkan dalam bab 'T.[adzar untuk Berbuat

Maksiaf'.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits Abu Musa merupakan bantahan

terhadap pendapat yang menyatakan bahwa sumpah dalam keadaan

marah adalah sumpatr yang tidak disengaja (tidak berlaku)."

19. Apabila seseorang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan
berbicara pada hari inir" lalu dia shalat, atau membaca

AI Qur'an, atau bertasbih, atau bertakbir, atau bertahmid, atau
bertahlil, maka itu sesuai dengan niatnya

,"\r ia' :- :L;)i 3>r-ilr [;l ,y;: *(- | v 
r.o_i^ ^ 

a

.'ft 
^tt 

ciul !l
Nabi SAW bersabda, "Perkataan yang paling utama ada

empat: Subhaanallaah (Maha Suci Allah), alhamdu lillaah (segala

puji bagi Allah), laa ilaaha illallaah (tiada sesembahan kecuali
Allah), dan allaahu akbar (Allah Maha Besar)."

"Jt
fjt; :Sse

Ar.rz

^t 
ob -'Jt J$j

'41\),.i'j;jri

JtJ43*\t'u U'u
o ).o..
'r\+"1

. ,4.t.. )? zA{

L
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Abu Suffan berkat4 'Nabi SArtr mengirim surat kepada

Hiraklius (yang isinya): 'Mailah berpegang kepada lwlimat
(tcetetapan) yang tidak ada perselisihan anlara kami dan kamu'." (Qs.

Aali'Imraan [3]:6a)

.hr lt i1't :afri'Lt:t $4* JEt

Mujatrid berkatq "Kalimat rrO*radalah laa ilaaha illallaah."

b,6 r5 ,i6 *J ',* *=|At'i '"*, G'ti ,Jt3'rsi'!Jt *
rL,i\l ,u ,jrd 'rL:r;!rlu' .J- lr,i?tiie iu1t'4L 6'.it* 

t+4,!)L*i ry \,
6681. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Sa'id bin AI Musalyab

mengabarkan kepadaku dari ayatrryra, dia berkata: Ketika Abu Thalib

menghadapi kernatian, Rasulullah SAW mendatanginya lalu bersabda,

"Ucapkanlah, 'Laa ilaaha illallaah', yaitu kalimat yang aht gunakan

untukmembelamu di hadapan Allah."

u-?g :;-,t 4L ir' & hr J'y.tjG 'i6 i;; ,rl *
u;::" :;r*jt JL y:; cgr;,,.it G )$,gLilt js 9t*.2.,

.*;Jt.].lr of"X 9!,.^r, "Irr

6682. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Dua kalimat yang ringan di lisan, tapi berat dalam

timbangan dan dicintai oleh Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu:

subhaanallaahi wa bihamdih (Maha Suci Allah dan alu memuji-Nya),

subhaanaltaahil azhiim (Maha Suci Allah Yang Maha Agung)."
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ry *);aht *& iu' J?r,lG:Ju o,i, hr ,y, lnt * r
a :,sr!t J, .rth S;il f",i.#L;- -G a ,is .a?i *i

.^;r E\it\.i.',Hv -u
6683. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

mengatakan suatu kalimat dan aku mengatakau kalimat lainnya, beliau
bersabda,' Barangsiapa meninggal dalam keadaan memperselantukan

Allah maka dia dimasukknn ke dalam neraka'. Sedangkan aku

mengatakan yang lainnya, 'Barangsiapa meninggal dalam keadaan

tidak mempersekutukan Allah maka dia dimasu}&an ke dalam

surga'."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang berkata, "Demi Allah, alat'tidak alan
berbicara pada hari ini," lalu dia shalat, atau membaca Al Qur'an,
atau bertasbih, atau bertakbir, atau bertahmid, atau bertahlil, maka

itu sesuai dengan niatnya). Maksudnya, apabila seseorang bermaksud

memasukkan bacaan Al Qur'an dan dzikir ke dalam sumpahnya,

berarti dia telah melanggar sumpahnya bila dia membaca Al Qur'an
atarberdzikir. Tapi apabila tidak bermaksud memasukkanflya, maka

tidak melanggar. Apabila dia mengatakannya secara mutlak, maka

menurut Jumhtr, dia tidak melanggar, sedangkan menurut ulama

Hanafi, dia telah melanggar sumpah. Menurut ulama Asy-Syaf i perlu

dibedakan, yaitu membaca Al Qur'an tidak dianggap melanggar

sumpah, sedangkan berdzikir berarti melanggar sumpatr.

Dalil Jumhur adalah karena secara tradisi, yang dianggap
perkataan adalatr perkataan manusia. Oleh karena itu, tidak dianggap

melanggar bila seseorang membaca Al Qur'an atau membaca dzikir di
dalam shalat maupun di luar shalat. Di antara dalilnya adalah hadits
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oiTriir;i .tifiiSr ']UJi1.,16r gi,ri (Sesunsguhnya shatat twmi

ini tidak layak di dalamnya sesuatu pun dari perkataan manusia,

lrarena sesungguhnya itu adalah tasbih, takbir dan bacaan Al

Qur'an). Dengan demikian dzikir dan bacaan Al Qur'an bukanlatt

perkataan manusia.

Ibnu Al Manay5rar berkata" 'Makna perkataan Imam Bukhari,

'maka itu sesuai' niatnya' adalah, sesuai tadisi yang berlaku.

Kemungt<inan juga maksudnya adalah itu tidak dianggap melanggar

sumpah kecuali bila dia meniatkan untuk memasukkannya di dalam

niatrya sehingga diarnbil hukum mutlaknya. Masuk dalam sub

masalatr ini, apabila seseorang bersumpah, 'Aku tidak akan berbicara

dengan Zud dan tidak akan me,nrberi salam kepadanya', lalu dia

shalat di belakang ZaLd (bermaknrum ke'padanya), lantas Zatd

memberi salam dan makmum pun salam yang dengan itu dia keluar

dari shalat, maka dengan demikian dia tidak melanggar sumpah.

Salam ini berbeda dengan salam untuk mernbalas salamnya imam, dan

salam ini pun tidak berarti menyebabkannya melanggar sumpahnya,

karena hal ini tidak termasuk yang diniatkan oleh manusia, namun

mengenai hal ini ada perbedaan pendapat."

Menurut kami, serupa dengan itu adalatr masalah salam kedua,

yaitu apabila seseorang bersumpah untuk tidak berbicara kepada orang

lain, lalu orang yang dimaksud berada di sebelatr kirinya ketika shalat

maka dia tidak melanggar sumpatrnya, kecuali bila dia bermaksud

membalas salamnya.

1t.irr ot;3 ,Uf ly<l' ;At ,'p: *vh, ,* Qt S'a:t (Nabi

SAW bersabda, "Perlcataan yang paling utama ada empat:

Subhaanallaah,...') Ini termasuk hadits-hadits yang belum

diriwayatkan secara maushul oleh Imam Bukhari di tempat lainnya.

An-Nasa'i meriwayatkannya secara maushul dari jalur Dhirar bin

Murah, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah secara

marfu'dengan redaksinya. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari
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hadits Samurah bin Jundab, namun kata jio-if diganti dengan, 
t-rt

S,,ang paling dicintai). Selain itu, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban

dari jalur ini dengan lafazh, 'S:o1,1 gong paling utama). An-Nasa'i pun

meriwayatkan dmi jalur Suhail bin Abi Shalih, dari ayahnya, dari As-

Saluli, dari Ka'ab Al Ahbar, dari perkataannya. Saya telah

menjelaskan makna keempat lafazh ini pada bab "Keutamaan Tasbih"
pada pembahasan tentang doa.

#s ;t$w,Ur* ;t,'l-', #to',J; Ct'+,16 i's'6
o 2. o.,

A\r-t-l 'r-4. *tF,' (Abu Sufyan berkata, "Nabi SAW mengirim surat

kepada Hiraklius fyang isinyaJ: 'Marilah berpegang kepada suatu

kalimat [ketetapanJ yang tidak ada perselisihan antara kami dan

knmu'.") hi adalah penggalan hadits yang disebutkan dengan

maknanya dari hadits panjang dan telah saya kemukakan

penjelasannya di awal kttab Ash-Shahih dan dalam tafsir surah Aali
'Imraan. Maksudnya di sini dan semua yang disebutkan pada bab ini
adalalr, dzikrullatr termasuk perkataan, dan penggunaan kata "za$ y*tg

memaksudkang;-;; It it"i termasuk bentuk penyebutan sebagian

untuk keseluruhan.

lur !f iif I ayisr '* ,"+w 5,61 lUuiahid berkata, "Kalimat

taqwa adalah laa ilaaha illallaah."). Abd bin Humaid meriwayatkan

secara maushul dari jalur Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid
dengan ini secara mauquf kepada Mujahid. Diriwayatkan juga secara

marfu' dari hadits sejumlah sahabat, di antaranya: tlbai bin Ka'ab,

Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Salamah bin Al Akwa' dan Ibnu Umar
yang semuanya diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawaih di dalam

tafsirnya. Hadits Ubai diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, dan

disebutkan bahwa dia menanyakan itu kepada .Lbu Ztx'ah namun dia

tidak mengetahuinya marfii' kecuali dari jalur ini. Diriwayatkan juga

oleh Abu Al Abbas Al Baraiqi dalam h,ttab Al Juz' yalrtg masyhur

secara mauqufpada sejumlah satrabat dan tabiin.
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Selanjutrya Imam Bukhari rnenyebutkan tiga hadits dalam bab

ini, yaitu:

Pertama, hadits Sa'id bin Al Musalyab yang berasal dari

ayahnya tentang kisah Abu Thalib ketika hampir meninggal. Hadits

ini dikemukakan secara ringkas. Iladitsnya secara lengkap beserta

penjelasannya telah dikemukakan pada pembatrasan q"tfg. F:i
hidup Nabi SAW. Maksudnya di sini adalah sabdabeliau, 61 I! Alf #
1' 

'*+ g Ui LUt ry gJcapkantah, "laa ilaaha iltaltaah," knlimat

yang ahr gunakan untuk membelamu di hadapan Allah). L6f U"r*ut

dari kata 'qUl,maksudnya adalah dengannya aku akan menunjukkan

argumentasi untukmu.

Kedua, hadits Abu Hurairah, 9(*tt oJb |tii}t yglit @"o

kalimat yang ringan di lisan). Hadits ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang doa, dan penjelasannya akan dipaparkan di akhir

kitab.

Kaiga,hadits Abdullatr bin Mas'ud, dia berkata" irr ili;i .jti

,s;liJijl-.J,|I- P} #Xr' *p (Rasutullah SAW menyabdakan

lrnlimat dan alru mengatakan kalimat lainnya). Penjelasannya telah

dipaparkan di awal pernbahasan tentang jenazah, dan telah saya

sebutkan juga penjelasan An-Nawawi mengenai hadits ini. Dalam

tafsir surah Al Baqaratr, telah dikemukakan penjelasan kalimat yang

marrtt'dan kalirnat yang mauquf.

Al Karmani berkata, 'Yang tepat adalah mengatakan, bahwa

barangsiapa meninggal dalam keadaan tidak mempersekuttrkan AUah

maka dia tidak akan masuk neraka. Namun karena masuk surga telah

dipastikan bagi ahli tauhid, maka dinyatakan seperti itu, walaupun dia

terakhir masuk."
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20. Orang yang Bersumpah Tidak akan Mgnemui Keluarganya

Selama Satu Bulan, dan Satu Bulan Itu Adalah Dua Puluh

Sembilan Hari

"Ul{) f.L)ry fJ--)
ct.

4)-e ht ,* *t J"yt J,iG 4f *
U :rj* ,17'V ,^ii ;;4t*,{;rr G?Gii ,Lt iS;r

iPirl:r.i:rk ,aatlt,,sw .t:):,'.*'l n' J;,
6684.Dari Anas, dia berku,n lRurrrlullah SAW meng-f/a'

para isterinya, dan kaki beliau tergelincir. Beliau kemudian tinggal di

kamar atas selama dua puluh sembilan malam, kemudian beliau turun,

maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau telah meng-f/a'

selama satu bulan'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya satu bulan

adalah dua puluh sembilan ltari'."

Keterangan Ifadits:

(Bab orang yang bersumpah tidak aknn menemui keluarganya

selama satu bulan, sedangkan satu bulan itu adalah dua puluh

sembilan hari). Maksudnya, jika orang yang bersumpah tersebut

kemudian menemui keluarganya setelah dua puluh sembilan hari,

maka dia tidak melanggar sumpahnya. Gambarannya, apabila sumpah

itu bertepatan di awal bulan, tapi bila terjadi di pertengahan bulan,

sementara jumlah hari bulan tersebut lcurang dari tiga puluh hari,

apakah hitungannya digenapkan tiga puluh hari atau cukup dengan

dua puluh sembilan hari? Jumhur berpendapat dengan pendapat

pertama (digenapkan tiga puluh hari). Sementara yang lain termasuk

Ibnu Abdil Hakim dari kalangan ulama Maliki berpendapat dengan

pendapat yang kedua. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan di akhir

penjelasan hadits Umar yang panjang di akhir pembahasan tentang

nikah, dan pembahasan tentang ila' sertahadits Anas yang disebutkan
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dalam bab ini jugatelatr dipaparkan dalam Bab"ila"'.

Ath-Thatrawi berdalil untuk Juufiur de,ngan hadits shahih yalng

telah dikemukakan pada pembatrasan te,ntang puasa dengan redaksi,
'€-J"'e ,iy r\'#it t:fi!: $y1 ,rV'ri i:/ll, $,6 ,o\3bi"*.'j*t,

, .,.'t;;$ t3lffi (Satu bulan adalah dua puluh sembilan hari. Karena itu,

jilca lrnlian melihat hilal makn berpuasalah, dan jika kalian

melihatnya maka berbukalah. Kemudian jika hilal tidak terlihat, maka

genaplranlah menjadi tiga puluh hari).

Ath-Thahawi berkata, "Beliau mewajibkan tiga puluh hari bagi

rnereka apabila hilal tidak terhalang awan, dan menjadikan itu sebagai

bulan yang genap tiga puluh hari kecuali bila mereka dapat melihat

hilal sebelum itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya, ini adalatr dalil atas

orang yang menyatakan, batrwa apabila sumpatrnya terjadi di awal

bulan maka cukup dua puluh sembilan hari, baik bulan permulaan

sumpatrnya itu terdiri dari dua puluh serrbilan hari maupun tiga puluh

hari. Ath-Thahawi telah menukil pendapat ini dari seorang ulama.

Sedangkan pendapat Ibnu Abdil Hakim, maka dia meranggapinya

dengan hadits Aisyah, diaberkatq '&3 #tn' ,J1, l''.1-; iri U ntl f
:r#1:+ ir'fi ,u) e f$ bribl fu: 6l:,0;;,3U., .,i3J' i,l

i-bt tib.'otr rib ri:]b"ot ,Jut i{yi ;i_-bj #;E j .,:p',fi#\'
(Tidak, demi Allah Rasulullah SAW tidak mengatakan bahwa satu

bulan adalah dua puluh sembilan hari, akan tetapi Allah lebih

mengetahui tentang apa yang beliau katakan tentang hal itu, bahwa

ketilra beliau mengucilkan kami, beliau bersabda, "Sungguh aht akan

mengucillrnn kalian selama satu bulan." Kemudian beliau datang

setelah dua puluh sembilan hari, lalu aku menanyakan kepada beliau,

dan beliau bersabda, "sesungguhnya bulan kita ini adalah dua puluh

sembilan hari.')

Ath-Thahawi berkata, "Dengan begitu diketahui, bahwa
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sumpah beliau itu berdasarkan melihat hilal." Demikian yang

dikatakannya, namun itu tidak secara jelas dinyatakan dalam hadits

ini.

21. Orang yang Bersumpah Tidak akan Minum Nabidz, Lalu Dia

Minum Thila', atau Minuman yang Memabukkan, atau Sari
Buah, Maka Menurut Sebagian Ulama, Dia Tidak Melanggar

Sumpahnya, karena Semua itu Tidak Termasuk Nabidz

;.:"i e:r rlL\t ,*"Ct',nU ;*l tf o( ,;"-,, ; ,W f
iG .s:c nAt Jg,y'A & #L \t,u'4r ai
Pt n i; eW'i;.*i:JG $|L 11 o'1'ri'b ,ifl,,fu

.i$;:;;*yi*
6685. Dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Abu Usaid sahabat Nabi

SAW merayakan pernikahannya, lalu dia mengundang Nabi SAW
untuk menghadiri perayaan pernikahannya itu. Sementara

mempelainya adalah pelayan mereka, maka Sahai berkata kepada

orang-orang, "Tahukah kalian, dengan apa mempelainya memberinya

minum? Dia mengendapkan buah kurma dalam sebuah wadatr di
malam hari, lalu keesokan harinya dia memberikan minuman itu
kepadanya."

tH'r---,itZ A UC .i,. o1,1. i. e a,. oz /-toz e.
*: * d.rll slp 4, e) o)_tu ,f,
.& rA,.b y, u 6 : L;'"i ti*,

istri Nabi SAW, dia berkata, "Seekor

lalu kami menyamak kulitnya, kemudian

:L:Ju

6686. Dari Saudah

kambing milik kami mati,
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kami masih terus menggunakannya untuk membuat nabidz sampai

kulit itu rusak."

Keteranean Hadits:

(Bab orang yang bersumpah tidak akan minum nabidz, lalu

minum thila', tninuman yang memabuklcan atau sari buah, maka

menurut sebagian orang, dia tidak melanggar sumpahnya, karena

semua itu tidak termasuk nabidz). Malara thila', minuman yang

memabukkan dan nabidz telatr dikemukakan pada pembahasan

tentang minuman.

Al Muhallab berkat4 '?endapat yang dianut oleh Jumhur,

bahwa orang yang bersumpatr untuk tidak memirnrrrn nabidz tidak

berarti dia melanggar sumpatrnya bila kemudian dia minum selain

nabidz. Dan orang yang bersumpatr untuk tidak minum nabidz karena .

khawatir mabuk, maka dia melanggar sumpatrrya bila kemudian dia

minum jenis apa pun yang mengandwrg makna tersebut. Karena

semua jenis minuman yang didihkan dan perasan disebut nabidz

karena memiliki kesamaan malana. Maksudny4 sama dengan orang

yang bersumpah untuk tidak merninum suafu minuman secara mutlak,

maka bila dia meminum apa pun yang disebut minuman berarti dia

telah melanggar sumpahnya."

Ibnu Baththal berkata,'Yang dimaksud 'sebagian orang' oleh

Imam Bukftari adalah Abu Hanifatr dan yang mengikutinya, karena

mereka mengatakan, batrwa thila' dan sari buah bukanlah nabidz,

karena sebenarnya nabidz adalatr kurma yang ditaruh dalam air dan

diendapkan. Maka Imam Bulfiari hendak menyangkal mereka.

Sedangkan maksud kedua hadits bab ini, hadits Sahal menunjuk&an

penamaan minuman yang baru disimpan sebagai nabidz walaupun

halal diminum. Pada pembahasan tentang minuman telalt

dikemukakan dari hadits Aisyatr, bahwa dibuatkan nabidz untuk Nabi

sAw pada malam hari, lalu beliau meminumnya keesokan hari, dan
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dibuatkan untuk beliau di pagt hari, dan beliau meminumnya,di
malam hari. Hadits Saudah menguatkannya, karena dia menyebutkan

balrwa mereka membuat nabidz di dalam wadah yang terbuat dari

kulit kambing yang mati, dan mereka tidak membtat nabidz kecuali
yang halal diminum, namun minuman itu juga disebut nabidz. Jadi,

naqi (ur rendaman lurma) sama hukumnya dengan nabidz yang

belum memabukJcan. Sementara perilsan anggur yang telah

memabukkan semakna dengan nabidz yang terbuat dari kurma yang

memabukkan."

Ibnu Al Manayyar dalam kitab Al Hasyiyah berkata,

"Sesungguhnya pensyaratr ini telah jauh dari maksud Imam Bukhari,

kare,na maksudnya adalah membenarkan pendapat ulama golongan

Hanafi. Oleh karena itu, dia menyebutkan tidak melanggar

sumpahnya. Ini tidak dicemari oleh ungkapan berikutnya (pada

redaksi judul), 'menurut sebagian orang'. Karena bila dia bermaksud

menyelisihinya, tentu dia mencantumtan judul dengan redaksi, 'telah

melanggar sumpahnya'. Bagaimana mungkin dia mencantumkan judul
yang sesuai dengan suatu madzhab tapi kemudian menyelisihinya?"

Yang dipahami oleh Ibnu Baththal lebih terarah dan lebih

mendekati maksud Imam Bukhari. Kesimpularurya, setiap minuman
yang secara hadisi dikenal sebagai nabid.z, bila seseorang telah

bersumpatr tidak akan minum nabidz lalu dia meminumnya, berarti dia

telalr melanggar sumpatrnya, kecuali bila dia meniatkan nabidz secara

kfiusus. Sedangkan thila'adalatr sebutan untuk minuman yang terbuat

dari perasan anggur yang telah dididihkan. tri kadang menjadi sirup

dan mengental (sari minuman yang berkadar tinggi sehingga biasanya

dicampur air) sehingga tidak lagr disebut sebagai nabidz. Tapi

terkadang juga tetap cair dan biasa memabukkan bila diminum dalam

kadar yang banyak, namun menurut tradisi dikenal sebagai nabidz.

Bahkan Ibnu At-Tin menukil dari para ahli bahasa, bahwa thila'
adalatr salah satu jenis minuman, sementzra menurut Ibnu Faris, thila'
adalah salatr satu sebutan khamer. Demikian juga sakar, ini sebagai
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sebutan sari buah sebelum menjadi khamer. Ada juga yang

mengatakan, bahwa salcar adalatr minuman yang memabulJcan. Al
Jauhari menukil, batrwa nabidz kurma dan perasan anggur disebut

juga sakar bila telatr menjadi khamer (memabukkan).

Penjelasan hadits Satral mengenai walimatr telatr dipaparkan

pada pembahasan tentang nikah. Sedangkan hadits Saudatr, t{SX $3:rt

(Lalu lrami menyamak hrlitnya). Maksudnya, kulitnya. U'r* ,;.
(sampai laiit itu rusak). Kata it-.Jl sendiri berarti wadatr air yang

digantung.

An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari jalur Mughirah bin

Miqsam, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW tentang

menyamak kulit kambing dan lainnya yang telatr mati. Al Mizzi
mengisyaratkan dalam kitab l/ Athraf, bahwa itu adalah alasan

riwayat Isma'il bin Abu Khalid dari Asy-Sya'bi yang terdapat dalam

bab ini. Sebenarnya tidak demikian, kare,na itu addah dua hadits yang

berbeda redaksinya walaupun sama-sama berasal dari riwayat Asy-

Sya'bi, dari Ibnu Abbas. Riwayat Muglrirah ini me'nyamai redaksi

Atha' yang berasal dari Ibnu Abbas, dari Maimunah yang

diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Bulfiari juga

meriwayatkannya dari Ubaidullah bin Abdillah, dari Ibnu Abbas tanpa

menyebutkan Maimunatr dan juga tidak menyebutkan tentang

menyamak kulit. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan di akhir

pembatrasan tentang makanan.

Pelaiaran vans dapat diambil:

l. Hadits Saudah mengandung sanggahan terhadap pendapat

yarLg menyatakan, bahwa zuhud tidak sempuma kecuali

dengan keluar dari segala bentuk kepemilikan. Karena

kambing mati tersebut sebelumnya memang dimiliki'

2. Seseorang boleh mengembangkan harta, karena para sahabat
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pernah mengambil kulit kambing mati, lalu menyamaknya dan

memanfaatkarurya, padahal sebelumnya mereka telah

membuangnya.

Boleh mengarnbil intisari makanan seperti yang ditunjukkan

dari penyarian minuman.

Penyandaran perbuatan kepada pemiliknya walairpun yang

melakukannya secara langsung adalah orang lain seperti

pelayannya.

22. Orang yang Bersumpah Tidak akan Makan Lauk, Tapi
Kemudian Dia Makan Kurma dengan Roti, dan Makanan yang

Digunakan Sebagai Lauk

*r #?ht -v H JT * 6 |av (; hr €?' akG 
""

..i,t, .;-r & r(: a?); ?'):rV';

LJJt ,1*'r * #')t i+ $"r, ,iti:. ti?i ,it ;.1

c, cF,y
Jtj)

6687. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Keluarga Muhammad

SAW tidak pernah kenyang dengan roti dan gandum berlauk selama

tiga hari (beruturut-turut) sampai beliau be{umpa dengan Allah."

Ibnu Katsir berkata, "Suffan mengabarkan kepada kami,

Abdurrahman menceritakan kepada kami dari ayalny4 bahwa dia

pernah mengatakan ini kepada Aisyah."
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ii ,,Sv #6G';f *; ^f;'aAL oJ i l' + iltclI r
*3 *L lt' ,J- it Jytu?'q- u ,f- ?\.r,,u I
',*?:tt .y, :uu; i;A u l+'f,*, ,L#, e,a,;t r"bl,

l-rf i #;;rit *ivtt+ o*f;,t''yvryf
j* ltJ?rL;;:jt+i,*rya?',*l- i' ,;?, J\
lrr S"r)riJ iL'.5 ,;6t 4;1j ).At e'*, *??t;

?rt )'r*,, J* )rt ,irli rzl.lb l',ruartr ,*, yt\t *
,? dii ;. :- iw\ r-iuv .t-*'-i,*'d, ei rlLio' &
lnr J'-_,ir".'s ,# ?f U,-^;ts" I ,lut ,lflT't-o 6;
,iju' 'e .;U c- ,rUr',y (:+ A o(tt, *:, *r\t ,)*
*\t -V ior Jyt e &'^A" t'6tb:u .;'it;rr?ti
cj,-31: J;'aAb t, *, {'btt & )t J';, #it |{i
u:u .l+ 6 *. ?i u # ,*; rr il' ;* lt J?; ,sut

* tu,:*i itl}it 'u hr J'y, ;G:,sG .y.)tu*
;)L\t .*'ht Jy-, *jG ; .u;A qru #if '-,;"1;

,r trs'u ,i o;G .r;a.b.iir 
'i6 

'i ,i6.if ilr iz c rt-,,'Af# ,b trc"u d qG .r;a,hir ,i6 'i .ro;'nt#
o:r,* i_,atrt:4, rg l;;t F"u .t;a.b;jr 'i6 i .to?

.)A3 orit^,'r|t

6688. Dari Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhatr, bahwa dia
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mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Thalhatr berkata kepada

Ummu Sulaim, "sungguh aku telah mende,ngar suara Rasulullah SAW

lemah, aku mengenali lapar padanya, apakah engkau mempunyai

sesuatu?" Ummu Sulaim menjawab, "Ya." Dia kemudian

mengeluarkan beberapa lembar roti yang terbuat dari gandum, lalu

mengambil cadarny4 lantas melipatkan roti-roti itu, setelah itu dia

mengutus seseorang kepada Rasulullah SAW (mengundang beliau)'

Aku kemudian berangkat, lalu aku dapati Rasulullah SAW sedang di

masjid bersama sejumlah orang. Aku lantas berdiri menghampiri

beliau, lalu Rasutullah SAW bertany4 "Apa Abu Thalhah

mengufusmu?" Aku menjawab, "Benar." Maka Rasulullah SAW

bersabda kepada orang-orang yang bersarlartya, "Berdirilah kalian."

Mereka kernudian beranjak dan aku pun beranjak bersama mereka,

hingga aku menemui Abu Thalhah dan mengabarkan kepadanya,

maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah SAW

telah datang bersama orang-orang, padahal kita tidak mempunyai

makanan untuk menjamu mereka." Ummu Sulaim berkata, "Allah dan

Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Abu Thalhah kemudian beranjak

hingga menentui Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW dan Abu

Thalhah datang hingga keduanya masuk. Setelah itu Rasulullah SAW

berkata, "Wahai Ummu Sulaim, bawakan kemari apa yang engkau

punya." Maka Ummu Sulaim membawakan roti itu. Tak lama

kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar roti itu dipotong-

potong, lalu Ummu Sulaim memeras wadatr kulit yang berisi samin,

lalu menjadikannya lauk. Rasulullatr SAW lantas mengucapkan

kepadanya apa yang dikehendaki Altah untuk beliau ucapkan,

kemudian beliau bersabda, "Izinknn untuk sepuluh orang." Maka

diizinkanlah untuk mereka (masuk), lalu mereka makan sampai

kenyang kemudian keluar. Setelah itu beliau bersabda lagi, "Izinkan

untuk sepuluh orang." Maka diizinkanlah untuk mereka, lalu mereka

makan sampai kenyang kemudian keluar. Beliau'lantas bersabda lagi,

"Izinknn untuk sepuluh orang." Sampai mereka semua kenyang,

sementara jumlah orang-orang itu mencapai fujuh puluh atau delapan
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puluh orang."

Keteransan lladits:

(Bab orang yang bersumpah tidak akan makan lauk, tapi

kemudian makan latrma dengan rofi). Maksudnya, apakah itu berarti

makan lauk sehingga dianggap melanggar sumpahnya atau tidak?

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama,hadits Aisyah, i?'u &t * io' ,,lia ):';i Ji'e:t' 6

*tA';.(Keluarga Muhammad SAW tidak pernah kenyang dengan roti

dan gandum berlauk). kri adalah penggalan dari hadits yang telah

dikemukakan secara lengkap pada pembahasan tentpng makanan.

Demikian juga dengan komentar Muhammad bin Katsir telah

disebutkan setelalurya. Di bagian akhirnya disebutkan, t4. *s.A.,],'5

(Dia mengataknn ini kepada Aisyah).

Al Karmani berkata, "Maksudnya, dia meriwayatkan dari

Aisyah atau mengatakan kepada Aisyah untuk menanyakan tentang

apakatr benar keluarga Muhammad tidak pernah kenyang seperti itu?

Lalu Aisyah menjawab, 'Ya'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kejadian sebenarnya tidak seperti

ini, karena sudah cukup jelas dalam hadits yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabarani dan Al Baihaqi dari dua jalur lainnya, bahwa Abis

berkata kepada Aisyah, "Apakah Nabi SAW melarang memakan

daging kurban?" Setelah itu haditsnya disebutkan, dan di bagian

akhirnya disebutkan, "Keluarga Muhammad SAW tidak pernah

kenyang...."

Maksud dikemukakannya jalur Muhammad bin Katsir ini

untuk mengisyaratkan bahwa Abis pernah berjumpa dengan Aisyah

dan bertanya kepadanya untuk menolak apa yang diragukan lantaran

riwayat an'anah pada jalur periwayatan sebelumnya yang dinilai

munqathi'. Hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang
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kelembutan hati.

Kedaa, hadits Anas mengenai kisah beberapa lembar roti
gandum, lalu orang-orang pun malcan sampai kenyang, padahal

jumlah mereka me,ncapai tujuh puluh atau delapan puluh orang.

Masalah ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian Sedangtan yang dimaksud di sini adalah redaksi, ,1?riurVl6

l :.-:rgcC|k ;;g-it.cr.p_Oil ii (Rasutuilah SAW kemtdian

memerintahlran agar roti itu dipotong-potong, lalu Ummu Sulaim

rnemer(N wadah Mit yang bersii sarnin, lalu membtmtnya lauk).

Maksudnp" m€,lrcampur roti png telatr dipotong-potong itu dengan

samin.

Ibnu Al Manal5rar dan lainnya berkatq 'Maksud Imam

Bukhari adalah membantah pendapat png menyatakan batrwa tidak

dikatakan memakan lauk kecuali bila memakan sesuatu yang biasa

dicelupkan. Kesesuaian hadits Aisydr, seperti yang diketatrui, bahwa

Aisyatr bermaksud meniadakan lauk secara mutlak, dengan indikasi

apa )ang diketalui dari kesulitan kondisi kehidupan mereka, sehingga

dalam hal ini mencakup kurrra dan lairurya."

Al Karmani berkat4 *Segr kesesuaiannya adalalL ketika kurma

adatah makanan sehari-hari mereka )rang mengenyangkan dan mudah

diperoletr, maka dapat diketahui bahwa memakan roti'dengan kurma

tidak disebut makan dengan lauk. Kemungkinan Imam Bukfiari

menyebutkan hadits tersebut dalam bab ini kare,na ada kaitannya

dengan lrata 
1i3L 

(bertauk). Karena dia tidak menemukan hadits lain

yang memenuhi kriterianya untuk dicantumkan dalam latab Ash-

Shahih ini. Kemungf,inan juga dicantumkannya hadits tersebut pada

judul ini lcarena perbuatan para penukil."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang pertama berlawanan dengan

maksud Imam Bukhari, dan yang kedua adalah yang dimaksud, tapi

hendaknya digabungkan dengan apa yang disebutkan Ibnu Al
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Munayyar, sedangkan yang ketiga jauh dari kemungkinan."

Ibnu Al Munayyar berkata, "Kisah Ummu Sulaim cukup jelas,

karena sisa samin yang sedikit di dasar wadah tidak dapat melumuri

lembaran-lembaran roti yang telatr dipotong-potong. Dia melakukan

itu sekadar unfuk memberikan rasa samin pada roti-roti tersebut,

sehingga menyerupai rasa campuran kurma ketika dimakan. Dari sini

dapat disimpulkan batrwa setiap makanan secara mutlak disebut lauk.

Apabila seseorang bersumpah untuk tidak makan lauk, maka dia

melanggamya bila kemudian dia memakannya bersama roti. Pendapat

jumhur pun demikian, baik itu dicelupkan maupun tidak."

Abu Hanifatr dan Abu Yusuf berpendapat, bahwa tidak berarti

dia melanggar sumpahnya bila kemudian makan roti dengan keju atau

pun telur. Sementara Muhammad bin Al Hasan berpendapat lain dari

keduanya, dia berkat4 "Lauk adalatr setiap makanan yang disantap

bersama roti dan cenderung lebih dominan daripada roti, seperti

dagrng bakar atau keju."

Menurut ulama Maliki, seseorang dianggap melanggar sumpah

bila makan sesuatu yang dianggap lauk oleh si pengucap sumpatr dan

biasanya dianggap lauk oleh kebanyakan orang. Ada juga yang

mengecualikan garam sebagai lauk, baik yang berbentuk kasar

maupun halus.

Catatan:

Di antara dalil jumhur adalah hadits Aisyah mengenai kisah

Buraidah dalam hadits, p;jr ft',h lttlt *refr llj,iruro;j lnetuu

kemudian meminta agar dibawaknn makan malam, lalu dibawakanlah

roti dan lauk dari lauk rumahan). Hal ini telah dikemukakan pada

tempatnya, dan hnam Bukhari memberinya judul pada pembahasan

tentang makanan bab "Lauk".

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa
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memakan setiap yang ada di rumafr yang biasa digunakan sebagai

lauk, maka itu disebut lauk, baik yang encer maupun yang padat."

Mereka juga berdalil dengan hadits, |;'*qr ii?')\i'o'tfis
y-iit {'r".t)"6til: ,lVti (Pada Hari Kiamat nanti, bumi menjadi

sebuah roti, dan lauk merelm adalah hati ikan paus). Hal ini telah

dipaparkan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Tentang pengkhususan sumpah yang disebutkan pada judul ini
dengan hadits Yusufbin Abdullah bin Salam, ^* ?vt & $; U-t1

e;6?ttlota tij kF *'*,i f i{ui:;5 iei'"J;i Vrr" pernah

melihat Nabi SAW mengambil sepotong roti gandum, lalu beliau

meletalrlran latrma di atasnya, lantas bersabda, "Ini laulotya ini.')
Hadits diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan sanad

yanghasan.

Ibnu A1 Qashshar berkata, "Tidak ada pebedaan pendapat di
kalangan ahli bahasq bahwa orang yang menyantap roti dengan

dagrng bakar maka dagrng tersebut disebut lauk. Sehingga biia dia

mengatakan, 'Aku makan roti tanpa lauk,' berarti dia telah berbohong,

dan bila dia mengatakan, 'Aku makan roti dengan lauk,' maka dia

benar. Sementara itu orang-orang Kufah berpendapat, bahwa lauk

adalah sebutan unfuk perpaduan dua makanan. Ini menunjukkan

bahwa maksudnya adalah meleburkan roti ke dalamnya sehingga

bagian-bagiannya bercampur dengan bagian-bagian lauk. Kondisi ini
tidak akan terjadi kecuali dengan mencelupkannya."

Golongan yang menentang mereka menjawabnya, bahwa

bagran pertama benar, nirmun klaim pencampuran itu tidak ada bukfi
yang menguatkannya. Karena maksudnya adalah sekadar

menggabungkan, kemudian dilebur ketika dimakan sehingga

bercampur saat dimakan.
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23. Niat dalam Sumpah

?nr ,!* lnt J'iri#-,JG&ht Ar TUt i # f
',rts e .ai t; ",s;> C{: ,{:tu. it:'.!tri CL :i'ri;'&'t #
J\r,+uk Glr',4*'r; lt Jitr1 r;r:)l' , 

'n:;+

*y ;6 6 jt u:;+ tiL'):;i gi rr ri W- qt

6689. Dari Umar bin Khaththab RA, dia berkata, err{ku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya segala

perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang

akan memperoleh (balasan sesuai) apa yang diniatkannya, maka

barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka

hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barangsiapa yang

hijrahnya untuk memperoleh dunia atau untuk menikahi wanita, makn

hijrahnya hanya sebatas apa yang dia niatkan'."

Keterangan Hadits:

(Bab niat dalam sumpah). Penjelasan hadits tentang amal

perbuatan ini telah dikemukakan di awal pembahasan tentang

permulaan turunnya wahyu. Kesesuaiannya dengan judul ini, bahwa

sumpah termasuk perbuatan. Dengan demikian, ini adalah dalil yang

mengkhususkan lafazh dengan niat, baik waktu maupun tempat

walaupun lafazhnya tidak mengindikasikan itu. Contohnya, orang

yang bersumpah tidak akan masuk ke rumah Zaid, dan yang dia.

maksudkan adalah sumpah itu berlaku selama satu bulan atau satu

tahun, atau bersumpah untuk tidak berbicara dengan Zaid, dan yang

dia maksudkan itu di dalam rumahnya, dan tidak termasuk di bagian

lain rumahnya. Apabila kemudian dia masuk ke rumah Zaid setelata

berlalu satu bulan atau satu tahun, berarti dia tidak melanggar

33O - FATTIUL BAARI



sumpahny4 dan bila dia berbicara dengannya di bagian lain

rumahnya, berarti dia juga tidak melanggar sumpahnya.

Dengan ini, Imam Syafi'i dan yang mengikutinya berdalil

terhadap orang yang berpendapat, jika aku melakukan begini, maka

engkau ditalak. Dia ketika meniatkan jumlah tertentu, maka yang

berlaku adalah jumlah tersebut walaupun tidak turut diucapkan dalam

sumpahnya. Demikian juga orang yang mengatakan, jika engkau

melakukan seperti ini, maka engkau ditalak ba'in. Jika dia meniatkan

talak tiga maka isterinya dijatuhi talak ba'in, dmjika yang diniatkan

kurang dari itu maka yang terjadi adalatr talak raj'i.

Para ulama Hanafi menyelisihi kedua bentuk ini. Dia berdalil

bahwa berlakunya sumpah tergantung niat orang yang bersumpah,

sedangkan yang terkait dengan hak-hak manusia, maka sumpah

tergantung niat orang yang diminta bersumpah. Dalam masalah ini

ungkapan sindiran tidak berlaku bila sumpah digunakan untuk

mengambil hak orang lain. Kondisi ini bila kedua belah pihak

mengajukan perkaranya kepada hakim, tapi bila perkaranya diajukan

ke tempat lain, maka menurut mayoritas mereka, yang berlaku adalah

sesuai dengan niat orang yang bersumpah.

Imam Malik dan segolongan ulama mengatakan, bahwa yang

berlaku adalah niat yang diminta untuk bersumpah.

An-Nawawi berkata, "Barangsiapa mengklaim suatu hak pada

orang lain, lalu hakim memintanya bersumpatr, maka sumpahnya

berlaku sesuai dengan niat hakim, dan secara mufakat, ungkapan

sindiran tidak berlaku dalam masalah ini. Bila dia bersumpah tanpa

diminta bersumpah oleh hakim, maka ungkapan kiasan berlaku, hanya

saja bila dia menggugurkan suatu hak, maka dia berdosa walaupun

tidak melanggar sumpahnya. Ini semua bila dia bersumpah dengan

nama Allah. Namun apabila dia bersumpah dengan talak atau

memerdekakan budak, maka ungkapan kiasan berlaku, bahkan

sekalipun hakim yang memintanya bersumpah, karena hakim tidak
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berhak meminta bersumpah, dan bila hakim memandang bolehnya
bersumpah dengan itu, maka ungkapan kiasan itu menjadi tidak
berlaku."

24. Menghadiahkan Harta sebagai Nadzar dan Pertaubatan

,:v-t ;? #'u 75 ku t:tt 1 ,,!17 i t' / 1' * f
Jw 6* G;t, p*tt &t) :*y d #!';';{ i;2-, :JG

,Lr,r) :t iyi* CY'a Ail ,!t a;'olL:ey ,1 e
u;?';diy, *llllu;f ,*) nrh; ;* 4tiw

6690. Dari Abdullah bin *n^Obin Malik, dia adalah O"rr"rm
Ka'ab di antara anak-anaknya setelatr dia buta, dia berkata, "Aku
mendengar Ka'ab bin Malik di dalam haditsnya berkata (tentang

firman-Nya),'Dan terhadap tiga orang yang ditangguhkan

(penerimaan taubat) kepada merelm', lalu dia berkata di akhir

haditsnya, 'Sesungguhnya di antara bentuk taubatku, bahwa aku

melepaskan (semua) hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan Rasul-

Nya. Mendengar itu, Nabi SAW bersabda, 'Simpanlah sebagian

hartamu, knrena itu lebih baik bagimu' ."

Keterangan Hadits:

(Bab menghadiahkan harta sebagai nadzar dan pertaubatan).

Demikian redaksi yang disebutkan oleh semua periwayat kecuali Al
Kasymihani, dia mencantumkannya kata mendekatkan diri sebagai

ganti pertaubatan. Demikian juga yang saya lihat dalam kitab

Mustakhraj Al Isma'ili.

Al Karmani berkata, "Maksud "menghadiahknn" adalah
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menyedekahkan hartanya atau menjadikannya sebagai hadiah bagi

kaum Muslimin."

Bab ini merupakan permulaan bab nadzar. Secara etimologi,

nadzar adalah komitmen kepada suatu kebaikan atau keburukan.

Sedangkan menurut terminologi syariat adalah komitmen seseorang

untuk melakukan sesuafu yang belum terlaksana atau masih

menggantung.

Nadzar ada dua macam, yaifu nadzar tabbarrur dan nadzar

lijaj.

Nadzar tabarntr ada dua macam, yaitu:

Pertamq apa yang digunakan untuk mendekatkan diri dari

permulaan ucapannya, misalnya: aku akan berpuasa sekian hari.

Termasuk dalam kategori ini adalah seseorang berjanji kepada Aliatr,
ccr{ku akan berpuasa sekian hari sebagai tanda kesyukuran atas nikmat

yang dianugerahkan-Nya karena telah menyembuhkan penyakitku."

Sebagian orang menukil terjadinya kesamaan pendapat mengenai

sahnya nadzar ini dan penganjurannya. Sebagian ulama Syafi
menganggapnya tidak sah.

Kedua, apayang digunakan untuk mendekatkan diri berkaitan

dengan sesuatu yang ingin diambil manfaatnya bila hal itu bisa

diperoleh, misalnya, bila aku terlindungi dari keburukan musuhku,

maka aku akan berpuasa sekian hari. Disepakati bahwa nadzar

muallaq ini wajib dipenuhi, demikian juga nadzar tuntas menurut

pendapat yang kuat.

Nadzar lijaj juga ada dua macam, yaitu:

Pertama,Nadzar yang dikaitkan dengan perbuatan haram atau

meninggalkan kewajiban. Menurut pendapat yang rajih bahwa nadzar

ini tidak sah kecuali bila berupa fardhu kifayah, atau bila untuk
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melakukannya ada kesulitan maka wajib dipenuhi. Termasuk dalam
hal ini adalah yang berkenaan dengan perbuatan makrutr.

Kedua, nadzar yang dikaitkan dengan perbuatan yang

menyelisihi perbuatan yang lebih utama atau yang mubah atau

meninggalkan yang dianjurkan. Mengenai ini ada tiga pendapat

ulama, yaitu: harus dipenuhi, harus menebusnya dengan kafarat
sumpah, atau memilih antara keduanya. Tentang penilaian yang rajih
ada perbedaan di kalangan ulama Asy-Syafi'i dan juga di kalangan

ulama Hanbali. Sementara ulama Hanafi menetapkan kafarat sumpah

untuk somuanya, sedangkan ulama Maliki menganggapnya tidak sah.

N.9 e *\.6'i.* '*4 (Alar mendengar Ka'ab bin Matik

di dalam haditsnya). Maksudnya, dari hadits panjang mengenai kisah
Ka'ab saat dia tidak ikut perang Tabuk dan larangan Nabi SAW untuk
berbicara kepadanya serta dengan kedua temannya. Penjelasannya

telah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan, namun
haditsnya dikemukakan dari jalur lainnya, dari Ibnu Syihab.

'e$3i ,J g;',H'oi:#)- iT e Sui loia kemudian

mengatalcan di al&ir haditsnya, "Di antara bentuk taubatku, bahwa
alat melepaskan dari hartafa.') Maksudnya, memberikan semua

hartaku, layaknya orang yang menanggalkan semua pakaian yang

menutupi tubuhnya.

U 7 t*i U!|fr. gfb elrlf lSmpanlah sebagian hartamu,

karena itu tebih baik bagima). Abu Daud menambahkan dalam
riwayafirya yang berasal dari Ahmad bin Shatih dengan sanad ini,
brts$, ,r*, Vl $ ,',;;,ii (Alat kemudian berkata, "sesungguhnya

alru menahan bagianlru yang ada di Khaibar.") Redaksi ini
diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dari jalur lainnya, dari Ibnu
Syihab. Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq dali Az-Zlhri dengan

sanad ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud disebutkan dengan

redaksi, iibi,Lii .i ,J'6 .aii:* tJ:ht *.y Ao b tft of 6is b'at
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'#;*ij' #:,u.--:,f ui# ,t-E :{:Jtl .'^;i;i,Ui,.r ,i6

(sesungguhnya di antara bentuk taubatlcu adalah aku memberiknn

seluruh hartalru untuk Allah dan Rasul-Nya sebagai sedekah. Beliau

bersabda, "Tidak." Alat berkata lagi, "Kalau begitu, setengahnya."

Beliau bersabda, "Tidak." AIat berkata lagi, "Kalau begitu,

sepertiganya." Beliau bersabda, "Ya." Alcu berkata lagi, "Makn

sesungguhnya alu menahdn bagianlatyang ada di Khaibar.')

Selain itu, dia meriwayatkan dari jalur Ibnu Uyainah, dan Az-

Ztthri, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, bahwa dia

mengatakan kepada NabiSAW, ialu redaksi haditsnya disebutkan, dan

di dalamnya disebutkan, 'CLrUie eii:JG .i* Y ,!.6'UUI;*
(Dan sesungguhnya alu melepasknn seluruh hartalru sebagai sedekah.

Beliau bersabda, "Culatp bagilru sepertiganya.') Disebutkan juga

redaksi serupa dalam hadits Abu Lubabah yang diriwayatkan Imam

Ahmad dan Abu Daud.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai orang yang

bemadzar untuk menyedekatrkan seluruh hartanya menjadi sepuluh

pendapat. Imam Malik berkata, "Yang berlaku padanya hanya

sepertiganya berdasarkan hadits ini." Pendapat ini disanggah, bahwa

Ka'ab bin Malik tidak mengungkapkan dengan lafazh nadzar dan

tidak pula dengan maknanya. Namun mungkin dia hendak memenuhi

nadzamya, atau dia hendak melakukannya lalu meminta izin (kepada

Nabi SAW). Pelepasan harta yang disebutkannya tidak tampak di awal

nadzar darinya, tapi yang tampak batrwa dia hendak menegaskan

perkara taubatnya dengan menyedekatrkan seluruh hartanya sebagai

bentuk kesyukuran kepada Allah atas niknnat yang telah

dianugeralrkan kep adanya.

Al Fakihani dalam Syarh Al Umdah berkata, "Yang lebih tepat

dikatakan, bahwa Ka'ab meminta pendapat, dan dia tidak menentukan

dengan pendapatnya. Namun tampalarya, karena terjadi kondisi yang

sangat menggembirakannya setelah diterima taubatnya, maka terpikir
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olehnya untuk menyedekahkan seluruh hartanya karena dia merasa

berhak untuk mensyukuri itu, lalu dia meminta pendapat dengan

bentuk redaksi yang menetapkan."

Yang dimaksud adalah, Ka'ab menentukan dengan

pendapatnya sendiri karena dia memastikan bahwa bentuk taubatnya

adalah dengan melepaskan seluruh hartanya, dan saat itu dia akan

memenuhinya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ini tidak menunjukkan bahwa

Ka'ab berkomitmen untuk melepaskan seluruh hartanya, akan tetapi

dia meminta pendapat apakah dia boleh melal<ukan itu atau tidak?"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin itu adalah kalimat

pertanyaan tapi kata tanyanya tidak disebutkan. Karena itu, yang kuat

menurut mayoritas ulama, nadzar wajib dipenuhi bagi yang telah

berkomitmen unhrk menyedekahkan seluruh hartanya, kecuali bila itu
sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah.

Ada juga yang berpendapat, bahwa bila dia orang kaya maka

nadzar itu wajib dipenuhi, tapi bila dia orang miskin maka dia harus

menebusnya dengan tebusan sumpah. Demikian pendapat Al-Laits

dan disepakati oleh Ibnu Wahab dengan tambahan, "Apabila dia

berasal dari kelas menengah, maka yang dikeluarkan hanya sekadar

zakathartanya."

Pendapat terakhir ini dikemukakan juga dari Abu Hanifah, dan

ini merupakan pendapat keempat. Sementara menurut Asy-Sya'bi dan

Ibnu Lubabah, tidak diwajibkan apa pun atasnya. Menurut Qatadah,
sepersepuluh wajib dikeluarkan oleh orang kaya, sepertujuh bagi

kalangan menengah, dan seperlima bagi orang miskin.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa wajib dipeuuhi atas

semuanya, kecuali dalam kasus nadzar lijaj yangwajib ditebus dengan

kafarat sumpah. Sementara menurut Sahnun, jumlah yang wajib

dikeluarkan adalah sebanyak hana yang tidak menimbulkan mudharat

bagr yang bersangkutan. Menurut Ats-Tsauri, Al Auza'i dan jamaah,
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dia wajib menanggung kafarat sumpah. Menurut An-Nakha'i, masing-

masing wajib memenuhi.

Jika demikian, maka kesesuaian hadits Ka'ab dengan judulnya,

bahwa makna judul ini adalah; orang yang menghadiahkan atau

menyedekahkan seluruh hartanya setelatr dia bertaubat dari dosanya,

atau setelah dia bemadzar, apakah itu berlaku bila dia menyatakannya

dalam nadzar mu'allaq? Kisah Ka'ab sesuai dengan yang pertama.

Akan tetapi bentuk redaksinya meminta pendapat, lalu Nabi SAW

menyarankan agar dia menahan sebagian hartanya.

Sebelumnya, telah diisyaratkan pada pembahasan tentang

zakat, bahwa hukum menyedekahkan seluruh harta memiliki hukum

yang berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Bagt yang mampu

karena mengetahui dirinya akan sabar maka hal itu tidak terlarang.

Contohnya, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq dan

kaum Anshar yang lebih mengutamakan kaum Muhajirin walaupun

mereka sendiri kesusahan. Sedangkan orang yang tidak mampu tidak

boleh, dan berlaku padanya, ,* iP V\n* | (Tidak ada sedekah

lrecuali setelah terpenuhi.kebutuhan). Dalam redaksi lain disebutkan,

,* i*',f og t $:tia'Sii ls"uoik-baik sedeknh ad.alah apra [yang

dis edelahlran pemililcnyal setelah terpenuhi kebutuhannya).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hadits Ka'ab menunjukkan bahwa

sedekah berdampak menghapuskan dosa. Oleh sebab itu, kafarat

dengan harta disyariatkan. "

Namun pandangan ini disangkal oleh Al Fahikani, dia berkata,

"Taubat menghapuskan dosa sebelumnya. Secara zhahir, Ka'ab

hendak melakukan itu sebagai bentuk keqnrkuran."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud Asy-Syaikh (Ibnu Daqiq

Al Id) disimpulkan dari ucapan Ka'ab, ,*; ;r9 i;l (Sesungguhnya di

antara bentuk taubatlat) bahwa sedekah itu berakibat diterimanya

taubat yang dapat menghapuskan dosa. Dalilnya, pengakuan Nabi
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SAW terhadap perkataan Ka'ab tersebut.

25. Mengharamkan Suatu Makanan

',l..+'tfi(iat d# u li,r .p( 6'?:;; e.4,6: sS :;a l'e',

f;;^j't1 :'^-s'g:t .(sj.-j;ji A'€J bt e -;, fr b3 i'ip h,:

.(F ?nt S;t s p*
Dan firman Allah Ta'ala, uHai Nabi, mengapa knmu

mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu

mencari kesenangan hati isteri-isterimu. Dan Allah Maha Pengampun

lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan lcnmu

sekalian membebaskan diri dari sumpaltmu." (Qs. ArTahfiim [66]: 1-

2) dan Firman-Nya, "Janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang

baikyang te:lah dihalalkan Allah bagimu." (Qs. Al Maaidah [5]: 87).

t c , l,ol, crt ,c zczl t . l4J'|-X iJ'_*- ;L i'"-;i'U;'ofr ,thL e: ,Js i-; it *
#, ?4 +'r^*. otr p : *a ?rt p 4t i, pi'a^*.G

Q:r' Ft t{-t Lf ^;L, 
(t c-*er *3)G G+, X- :,#

'.)ti ,;t-;i e) + yl jt,,'51t" & *L ?rr ;;'..;t
)Lb ui,.l, y 

'iui ,{ u) 6b v^t:L1 ,ru'Fi r}w
ri:Fi1d,6st,*F .ti,';i'J, k ,4 J-)+
f iy$t ;; :19 cala;L) T;,6.(1' 

,',i-is 
oD ,iA ir, ;rt

.<l* U. ; U lA $:-,w et )'l
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'>,,j &:L u, {'t';i'J:J 1b e ;;'; et;\;. Js:

1Li il*,s.o,
66gl.Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha' *rrry*gku O**,

Llbaid bin Umair mendengar, dia berkata: Aku mendengar Aisyah

menyangka bahwa Nabi SAW singgah di tempat Zainab binti Jahsy

dan minum madu di tempatnya, lalu aku dan Hafshah sepakat, bahwa

siapa pun di antara kami yang didatangi oleh Nabi SAW, maka dia

hendaknya mengatakan, 'Sesungguhnya aku mencium bau maghafir

darimu. Apakah engkau telah makan maghafir?' Beliau kemudian

mendatangi salah seorang dari kami, lalu dia menyampaikan

perkataan itu kepada beliau. Mendengar itu, beliau bersabda, 'Tidak,

tapi aku telah minum madu di tempat Zainab binti Jahsy, dan alat

tidak akan mengulanginya lagi'."

Tak lama kemudian turunlah ayat, *Hai Nabi, mengapa kamu

mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimw." "Jika
kamu berdua bertaubat kepada Allah." untuk Aisyah dan Hafshah.

Darr,"Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada

salah seorang dari isteri-isterinya (Hafshah) suatu peristiwa," karena

sabda beliau, "Tapi aht telah minum madu."

Ibrahim bin Musa berkata kepadaku dari Hisyam, "Alan tidak
akan mengulanginya dan aku telah bersumpah, maka janganlah

englcau memberitahukan hal itu kepada seorang pun."

Keterangan Hadits:

(Bab mengharamknn suatu makanan). Dalem selain riwayat

Abu Dzar disebutkan dengan redaksi, "makanannya". Ini termasuk

bentuk nadzar lijaj, seperti mengatakan, makanan ini atau minuman

itu haram bagiku; atau mengatakan, aku bernadzar, aku tidak akan

memakan itu; atau tidak meminum ini. Pendapat yang kuat dari para
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ulama, bahwa pernyataan seperti itu tidak berlaku kecuali bila disertai

dengan sumpah maka yang bersangkutan wajib membayar kafarat

sumpah.

*ti::f 6bT ,# au ii,r ,yi 6 iF dVt 6 s. :Sw ilts 1oo"

firman Allah Ta'ala, "Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa

yang Allah menghalalkannya bagimu; kamu mencari kesenangan hati

isteri-isterimtt."). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, lii ,15 jt

EL.{f (hingga firman-Nya, "membebaskan diri dari sumpahmu.")

Perbedaan mengenai ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang

talak. Apakah ayat ini berkenaan dengan pengharaman Mariyah
(budak perempuan milik Nabi SA\Y) atau berkenaan dengan

pengharaman minum madu? Imam Bukhari mengisyaratkan pendapat

yang kedua karena kisahnya dikemukakan pada bab ini, dan hukum

tentang makanan disimpulkan dari hukum tentang minuman.

Ibnu Al Mundzir mengatakan, bahwa ada perbedaan pendapat

mengenai orang yang mengharamkan suatu makanan atau minuman

yang halal baginya. Segolongan ulama mengatakan, bahwa itu tidak
menjadi haram baginya, dan dia wajib membayar kafarat sumpah.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh paru ulama kak.
Kalangan lain menyatakan bahwa tidak wajib membayar kafarat

sumpah keeuali jika dia bersumpah. Imam Bukhari dalam masalah ini
cenderung menguatkan pendapat ini dengan,lelwaVatkan hadits

tersebut yang di dalamnya terdapat redaksi, 'r>ilt .t11(Dan aku telah

bersumpah). Ini juga merupakan pendapat Masruq, Asy-Syafi'i dan

Malik, namun Malik mengecualikan isteri, dia berkata, "Ia menjadi

tertalak."

A1 Qadhi Isma'il berkatq "Perbedaan antara isteri dan budak

perempuan, bahwa bila yang bersangkutan mengatakan, 'Isteriku

haram bagiku'. Pemyataan ini berarti dia telah menetapkan pisah

sehingga sang isteri tertalak. Tapi bila dia mengatakan kepada budak
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perempwmnya tanpa fsrsrrmFatr, berarti dia telah menetapkan pada

dirinya apa yang tidak. ditetapkan, sehingga budak perempuannya

tidak menjadi haram digauli olehnya."

Imam Syaf i berkat4 "Tidak terjadi apa-apa bila dia tidak

bersumpah, kecuali bila dia meniatkan talak, maka sang isteri tertalak,

atau bila dia meniatkan memerdekakan, maka budaknya merdeka'

Untuk itu, diwajibkan kafarat sumpah."

i.-3 xo' jsi -; y* ti* r 'jr;; 
'i:ji qao" Firman Attah

Ta'ala, "Janganlah kamu mengharamknn apa-apa yang baik yang

telah d.ihalatknn Attah bagimu."\ Tampaknya, Imam Bukhari

mengisyaratkan hadits yang diriwayatkan Ats-Tsauri dalam tttab Al

Jami',dan Ibnu A1 Mundzir dari jalurnya dengan sanad yang shahih,

dari Ibnu Mas'ud, bahwa makanan pernah disuguhkan ke hadapannya,

lalu seorang laki-laki menjauh dan berkatq "Aku telah

mengharamkanny4 
-maksudny4 

aku tidak akan memakannya-""

Maka Ibnu Mas'ud berkat4 "Kalau begitu, makanlah dan tebuslah

sumpahmu itu." Setelatr itu dia menrbacakan ayat ini hingga surah A1

Maa'idalr ayat 87 , tliS \j (Dan janganlah knmu melampaui batas).

Ibnu Al Mundzir berkata, "sebagian orang yang mewajibkan

kafarat walaupun tidak bersumpah, berdalil dengan hadits Abu Musa

mengenai kisah seorang laki-laki dari Jarm yang tidak mau memakan

ayam dengan riwayat yang ringkas. Karena pada sebagian jalumya

yang shahih disebutkan, bahwa laki-laki itu mengatakan, 1 i1";)'
'iff, gm tulah bersumpah untuk tidak memakannya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat itu diriwayatkan juga oleh

Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Y,rtab Ash-Shahihain.

Di akhir bab ini disebutkan , ltt S;i 6'?:;i e 4t 6i tS d?
,J:F.<d-:e *ts:t * aipt?t\y31 ,a*ai *.rt <)iu dtcfi rt> ,<l,tl

tJ U.F p. (Maka turunlah ayat, "Hai Nabi, mengapa kamu

L
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mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu," dan,*Jilil
kamu berdua bertobat kepada Allah," Kepada Aisyah dan Hafshah.

Dan, "Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia

lrepada salah seorang dari isteri-isterinya [Hafsah) suatu peristiwa,"
lrarena beliau berkata, "Tapi alat telah minum madu.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi ini terasa janggal oleh

sebagian orang yang tidak terbiasa memperhatikan cara Imam Bukhari

meringkas hadits. Hal ini karena asal hadits ini dia riwayatkan secara

lengkap seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang

tafsir, pembahasan tentang nikah dan pembahasan tentang talak.

Ketika Imam Bukhari hendak meringkasnya di sini, dia membatasinya

dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sumpah lalu ditambah dengan

nama yang belum diketahui, baik berupa nama manusia atau pun

lainnya. Oleh sebab itu, ketika menyebutkm ayat, U.Fbt(Jika kamu

berdua bertaubat) dia menafsirkannya dengan Aisyah dan Hafshah,

dan ketika menyebutkan ayat, ti*';t gtembicarakan secara

rahasia)dia menafsirkannya dengan sabda beliau, "rG U.-J|Y. ,7

(Tidak, tapi aku telah minum madu).

"-:"tl'#.'n4l"*) "1.,)wS: 
(Dan lbrahim bin Musa berkata

kepadalat). Demikian redaksi yang disebutkan oleh Abu Dzar,
sedangkan yang lain menyebutkan redaksi, 

"-'i'rf.'et;.t C.'l'6
Qbrahim bin Musa berkata kepadalat). Pada pembahasan tentang

tafsir disebutkan dengan redaksi, ,;tlp'o4lt1ill.tii.t- lnrahim bin

Musa menceritalun kepada knmi).

l$t (Dari Hisyam). Dia adalah Ibnu Yusuf. kri disebutkan

secara jelas pada pembahasan tentang tafsir. Di sini, Imam Bukhari

meringkas sebagian sanad-nya. Maksudnya, Hisyam

meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dengan sanad tersebut dan

redaksinya disebutkan hingga, t}ii'#t (dan alat tidak akan
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mengulangi), lalu ditambahkan, h;l ,!1.* €n ti,^t ,";ir 3311Dan aku

telah bersumpah, maka janganlah engkau memberitahukan hal itu
lrepada seorang pun).

26. Melaksanakan Nadzar

(ri6qli;t ,Jk lnr J'e:

Dan firman Allah, "Mereka memenuhi nadzar." (Qs. Al lrsaan

[76):7)

'- 
)i :Js t#it *>r'.,*;.1'er'^fi ,;>rrAr ; # t::,L

* &l iitrr L1.,Ju *'r rlLht 'u 4tltila, f r#
. 14lt c )fiu.. L'y:;" df:,? i,ti

6692. Sa'id bin Al Harits menceritakan kepada kami, bahwa
dia mendengar Ibnu Umar RA berkata, "Bukankah mereka telah
dilarang bemadzar? Sesungguhnya Nabi SAW bersabda,
'Sesungguhnya nadzar itu tidak memajukan dan menangguhkan
sesuatu. Sebenarnya nadzar itu hanya mengeluarkan (harta) dari
orang kikir'."

iy:Ju:,j$t f &i *a\t * Ct * ,#+ ir * *
.s4.lt b ic';rn rir'* \;*

6693. Dari Abdullah bin Umar, 'l.Iabi SAW melarang nadzar,

dan beliau bersabda, 'Sesungguhnya nadzar itu tidak menangkal

sesuafii, akan tetapi nadzar itu mengeluarkan (harta) dari orang

&
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kikir'."

-c , e ,
'r;1r i;t ';.1 

d,U.t ,p, l:. \, J, '":ttii ,iG ,;; srl ,y
,'^l ,l x ert ):dt A,)At N|tJ, ,'i ,'i'$,;'f :*.

* o P ei'Wl'f, $L ,;:4,Wtu v.?'t2;a
66g4.Dari Abu Hurairatr, dia berkata "Nabi ,O* L"Uar,

'Nadzar tidak akan mendatangkan sesuatu l<epada anak Adam yang
tidak ditalrdirknn untuknya. Akan tetapi nadzar itu mengantarknnnya

kepada takdir yang telah ditakdirknn untulcnya. Kemudian dengan itu
Allah mengeluarlean (harta) dari orang kikir, dan memberikan

lr.epadanya apa yang belum pernah diberikan kepadanya

sebelumnya'."

Keterangan Hadits:

(Bab melal<sanakan nadzar). Maksudnya, hukum dan

keutamaan nadzar.

JUu, ,tj'i, j6i fu lii (Dan firman Attah Ta'ala, "Meretra

memenuhi nadzar. ") Dari sini disimpulkan bahwa pelaksanaan radzar

merupakan bentuk mendekatkan diri karena adanya pujian bagi

pelakunya, namun ini berlaku khusus untuk nadzu dalam hal

ketaatan. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur Mujahid mengenai

firman Allah dalam surah Al Insaan ayat 1,IL3Y t'rJ:i- (Merekn

memenuhi nadzar,") dia berkata, "Maksudnya, mereka bernadzar

untuk menaati Allah."

Al Qurthubi berkata, 'T.ladzar termasuk akad yang wajib

dipenuhi dan pelakunya mendapat pujian jika dipenuhi. Bentuk nadzar

yang paling tinggi adalah nadzar yang tidak dikaitkan dengan sesuatu

pun, seperti orang yang disembuhkan dari sakit, lalu dia berkata, 'Bagr
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Allah aku berkewajiban pu:Na sekian hari', atau 'bersedekah sekian,

sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah'. Berikutnya adalah radzar
yang dikaitkan dengan melalcukan ketaatan, seperti 'Bila Allah
menyembuhkan penyakitku, maka aku akan berpuasa sekian hari',
atau 'shalat sekian rakaat', dan sebagainya. Nadzar selain ini termasuk

bentuk nadzar lijaj, seperti orang yang merasa jengkel terhadap

budaknya, lalu dia bemadzar akan memerdekakannya agar dia tidak

lagi menyertainya, dan ketika melakukannya dia tidak bermaksud

mendekatkan diri kepada Allah. Atau orang yang ingin menyiksa

dirinya lalu bernadzar untuk melakukan banyak shalat atau banyak

puasa yang memberatkan diri sendiri. Semua bentuk nadzar tersebut

makruh, bahkan sebagiannya haram."

;>1ih ;; ):*-";r-b (Dari Sa'id bin At Harits). Dia adalah

Anshari.

s.fiJr t' tW- ltt ,it- * i.y"*r, (Alat mendengar lbnu

Umar berkata, "Bukankah mereka telah dilarang bernadzar?')

Demikian redaksi yang dicantumkannya. Tampaknya, dia meringkas

pertanyaannya sehingga dibatasi dengan jawabannya. Al Hakim

menjelaskannya dalam kitab Al Mustadrak dari jalur Al Mu'afa bin

Sulaiman, dan Al Isma'ili dari jalur Abu Amir A1 Aqadi, serta dari

jalur Abu Daud, dan berikut ini adalah redaksi Abu Daud, keduanya

berkata, i.i'lJi .ld\t ,'fr 
.u.\ ry * ,J'6 ys6jlr U 1a;'ob'g.u *'b

* i'fr t iri sr 4li;1, * 5.i 6-;Jui f i )t' E.st :f
t-,'#,#,b'4,u-)i"o')Ltbtit: Q el,yf ,f'r\'# i lt
'i.i,:A \it 6 ,'o6'j A-i 't^i ,W ?#,J6, i' H. ;\'# t'! tir

'S '"1*oitt ,P 4to1t;ir f tW {1i,'* (Futaih menceritakan

kepada kami dari Sa'id bin Al Harits, dia berknta, "Ketikn alat

sedang di tempat lbnu Umar, datanglah Mas'ud bin Amr, salah

seorang keturunan bani Amr bin Ka'ab, lalu berkata, 'Wahai Abu

Abdurrahman, sesungguhnya anakJu telah ilatt bersama Umar bin
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Waidullah bin Ma'mar ke negeri Persia, lalu di sana berjangkit

wabah penyakit yang sangat dahsyat, sehingga alan menetapkan atas

diriku, bahwa bila Allah menyelamatkan anakla4 maka dia akan

berjalan kaki ke Baitullah. Setelah itu dia datang kepada kami dalam

keadaan sakit lalu meninggal. Bagaimana menurutmu?' Ibnu Umar

berkata, 'Bukankah mereka telah dilarang bernadzar? Sesungguhnya

Nabi SAW'. ") Selanjutnya disebutkan redaksi hadits marfu' itu dan

ditambahk *, ! )\ o\l (P enuhil ah nadzarmu).

Abu Amir berkata, q.\ r#-'oi'c,tx u,ly,&1t * 6.( l,"r,ii
.{ ,Jri s,.*-lir i.'4'Jft ,'i 6 4dt 'i W J'6 .'!:',u; )')i :Jui
'yJt ft,'ii,6 fi e?6,i6 .d s,6 t slt i gii;lr 

'ii Lii
;bt | "it q.\ ,{ttg t: uitt ;e ,J'6 t'fr d; cn ,-*iJ uJ ri 'aii
u; Sa ft e ,JLJ .e- ,JG r'ip u.s o,&t t*i'i pnm kemudian

berkata, "Wahai Abu Abdunahman, sebenarnya alcu telah bernadzar

bahwa anaklru aknn berjalan lcaki." fbnu Umar berlcata, "Penuhi

nadzarmu." Sa'id bin Al Harits berkata: Lalu aht berkata kepadanya,

"Apa'engknu mengenal Sa'id bin Al Musayyab?" Dia menjawab,
"Ya." Alat berkata lagi, "Pergilah kepadanya, Ialu kabari alat apa

yang dia l<ntakan kepadamu." Setelah itu dia mengabarkan kepadala4

bahwa dia berknta, "Berjalanlah engkau untuk anakrnu." Alctt

berkata, "Wahai Abu Muhammad, apakah menurutmu itu diterima?"

Dia menjawab, "Ya. Bagaimana menurutmu bila analCInu mempunyai

utang yang belum dilunasi, lalu engkau melunasinya, apakah itu

diterima?" Dia menjawab, "Ya." Dia berlcata lagi, "Maka ini pun

seperti itu.')

Abu Abdunahman adalah panggilan Abdullah bin Umar,

sedangkan Abu Muhammad adalah panggilan Sa'id bin Al Musayyab.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam bentuk ke enam

puluh enzrm dari bagian ketiga kitabnya, dari jalur Zaid bin Abi

Unaisah yang menguatkan hadits Fulaih bin Sulaiman dari Sa'id bin

346 - FATHUL BAARI



Al Harits, lalu dia menyebutkan redaksi serupa secara lengkap tapi

tidak menyebutkan nama laki-laki tersebut. Di dalamnya disebutkan,

*,'ttl: o1t'orl;-b( a:ts aty.:S*;lr'i ,;'6 ,:tr,^lr)\1 :'i j,i tli ;'l ;.t'ttt
t't1:i sljl ,iut i' '+ ;4 ,,$6 4b u; i; ,!)urJ\l :i'Jui ,osll

berkata kepadanya, "Penuhilah sumpahmu." Laki-laki itu berkata,

"sesungguhnya alru bernadzar bahwa analcht aknn berialan knki, tapi

kini anakku telah meninggal." Ibnu Umar berknta kepadanya,

"Penuhi nadzarmu." Dia mengulanginya hingga tiga kali. Makn

Abdullah marah lalu berkata, "Bukanlmh mereka telah dilarang

bernadzar? Aht mendengar Rasulullah SAW.') Setelah itu dia

menyebutkan redaksi hadits madu' tersebut.

Sa'id berkata, "Setelah aku melihat begitu, maka aku berkata

kepada laki-laki tersebut, 'Pergilah kepada Sa'id bin Al Musayyab'."

Redaksi A1 Hakim juga menyerupai itu tapi lebih ringkas. Al
Hakim hanya menduga dalam krtab Al Mustadrak bahwa Imam

Bukhari tidak meriwayatkannya, karena sebenarnya Imam Bukfiari

meriwayatkannya sebagaimana yang Anda lihat, tapi dengan cara

meringkas kisahnya karena statusnya mauquf.

Ini adalah bentuk nadzar yang aneh, yaitu bernadzar dengan

nama orang iain, sehingga orang lain itu harus memenuhi nadzat

tersebut, kemudian karena tidak dapat memenuhi, maka orang yang

mengucapkan nadzar itu harus memenuhinya. Semula, saya

memandang janggal, tapi kemudian saya fahami, bahwa anaknya

menyetujui nadzar tersebut dan mewajibkan atas dirinya, kemudian

dia meninggal. Ibnu Umar dan Sa'id bin Al Musayyab lalu menyuruh

laki-laki tersebut agar melaksanakan nadzar itu atas nama anaknya

seperti halnya ibadah lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri

kepada Allah.

Mungkin juga ini berlaku khusus menurut pendapat mereka
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berdua (Ibnu Umar dan Sa'id bin Al Musalryab), karena adanya hak
bapak terhadap anaknya, sehingga nadzar itu satr karena adanya

kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Namun hal ini
akan berbeda bila diterapkan terhadap orang lain.

Berkenaan dengan perkataan Ibnu Umar dalam riwayat irn, '{tl

li-lr 9s fj-$i (Bukankah merelca telah dilarang bernadzar?) perlu

dicermati lebih jauh, karena hadits yang disebutkannya tidak

menyatakan larangan, tapi memang ada hadits dari Ibnu Umar

menyatakan larangan, yaitu riwayat setelahnya dari jalur Abdullah bin

Munalr Al Hamdani, dari Ibnu Umar, dia berkata , & h, & 4t g

;JJr f *, (Nabi SAW melarang nadzar). Dalam redaksi riwayat

Imam Muslim 
$ari 

jalw ini disebutkan redaksi, {tXtt,J- i' J?i bt

)'fi, f ,# *) (Rasutullah SAW telah melarang nadzar). Sementara

hadits ini disebutkan dengan redaksi larangan yang jelas dalam

riwayat Al Ala' bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abu Hurairah

yang diriwayatkan lmam Muslim, rj)i-JS 1 (Janganlah kalian

bernadzar).

7,il1j (# 
ilrJt-.t (Tidak memajukan dan menangguhlcan

sesuatu). Dalam riwayat Abdullah bin Murrah disebutkan dengan

redaksi, *\y-l (Tidak menolak sesuatu). Redaksi ini lebih umum:

Redaksi serupa juga disebutkan dalam hadits Abu Hurairah, i,{r gt I
J t:i}?ii i*':;JltiiT (Nadzar tidak akan mendatangkan kepada

anak Adam sesuatu yang tidak ditalcdirkan untuhtya). Dalam riwayat

Al Ala' disebutkan , & .,:;d/ir';a ,*f iUr 'o$ lfor*o sesungguhnya

nadzar itu tidak mempengaruhi takdir sedikit pun).Sedangkan dalam

redaksi lain darinya disebutkan, sl-iit i; I (Tidak bisa menolak

takdir). Dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkarunya disebutkan,

li;'tiiht fril q, 
l-rT ort 

',yAl"1 {Tidak mendekatkan sesuatu pun
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kepada anak Adam yang Allah tidak takdirknn untulcnya). Makna
redaksi-redaksi ini berdekatan, dan ini menjelaskan alasan dilarangnya
nadzar-

Para ulama berbeda pendapat mengenai larangan ini, di antara

mereka ada yang mengartikan sesuai zhahimya dan ada juga yang

menakwilkarulya. Ibnu A1 Atsir dalam Y,rtab An-Nihayah berkat4
"Larangan nadzar disebutkan berulang kali dalam hadits. Artinya, itu
merupakan penegasan tentang perkara nadzar dan peringatan agar

tidak meremehkannya setelah mewajibkannya. Seandainya itu
bermakna larangan agar tidak dilalnrkan, tentu itu berarti
membatalkan hukumnya dan mengugurkan kewajiban pemenuhannya.

Karena dengan adanya larangan berarti yang dilarang itu adalah

kemaksiatan sehingga tidak harus dilaksanakan. Namun maksud

hadits itu adalah, beliau memberitahukan kepada merekq bahwa

tadzar itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi mereka, tidak dapat

menghindarkan mudharat dari mereka, dan tidak dapat merubah

qadha'. Oleh karena itu, beiiau mengatakan, 'Janganlah kalian

bemadzar dengan anggapan bahwa dengan nadzar itu kalian bisa

mendapatkan sesuatu yang tidak ditakdirkan, atau kalian akan

dihindarkan dari sesuatu yang telatr ditakdirkan. Tapi bila kalian telah

bemadza4 maka penunilatr, karena apa yang telah kalian nadzarkan

wajib dipenuhi'."

Seorang pensyarah kitab Al Mashabih menisbatkan ini kepada

Al Khaththabi, dan asalnya dari perkataan Ubaid sebagaimana yang

dinukil oleh Ibnu Al Manayyar dalam kitab Al Kabir, dia berkata,

"Abu Ubaid mengatakan, 'Alasan pelarangan nadzar dan peringatan

akan hal ini bukan berarti bahwa bemadzar itu berdosa. Karena jika
itu berdosa, tentu Allah tidak memerintalrkan untuk memenuhinya dan

tidak pula memuji pelakunya. Menurutku, alasannya bahwa hal itu
menunjukkan besararya perkara nadzar agar tidak dipandang remeh

sehingga tidak dipenuhi'. Kemudian dia berdalil dengan Al Qur'an
dan Sunnah yang menganjurkan untuk memenuhi nadzar.Itulah yang
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diisyaratkan oleh Al Maziri dengan mengatakan, 'Sebagian ulama

kami berpendapat, batrwa maksud hadits ini adalah menjaga nadzar

dan menganjurkan agar memenuhinya'."

Selanjufirya dia berkata, "Menurutku, ini jauh dari zhahir

hadits. Kemungkinannya, maksud hadits ini adalah, orang yang

bernadzar mendatangkan amalan tersendiri untuk mendekatkan diri

kepada Atlah ketika amalan itu menjadi kewajibannya. Karena setiap

yang wajib akan cendenrng dilaksanakan dengan antusias, tidak

seperti halnya amalan yang boleh dipilih. Kemungkinan juga,

sebabnya adalah, karena orang yang bernadzar untuk mendekatkan

diri hanya melakgkarurya dengan suatu syarat sehingga setelah itu

barulah dia melakukan apa yang ingin dilalrukannya. Dengan begitu

menyerupai konpensasi yang menodai niat orang yang mendekatkan

diri kepada Allah. Penakwilan ini diisyaratkan oleh sabda beliau, 1 iJ1

fr;y- (Sesungguhnya nadzar itu tidak mendatangkan kebaikan) dan

sabdanya, ii e';-ii ?ot f i i3 t'rT ort 
'c'qrt t it1 gesungguhnya

nadzar tidak mendekatkan sesuatu yang Allah tidak takdirl(nn kepada

anak Adam). lri seolah-o1a]r menjadi nash untuk alasan tersebut."

Kemungkinan pertama mencakup semua jenis nadzar, dan

kemungkinan kedua lfiusus mengenai bentuk penggantian. Al Qadhi

Iyadh menambahkan, "Ada yang berpendapat, bahwa hadits ini adalah

pemberitahuan bahwa nadzar tidak akan mengalahkan takdir dan tidak

akan mendatangkan kebaikan, serta larangan meyakini yang lain

karena dil*rawatirkan akan muncul anggapan ini pada dugaan

sebagian orang-orang yang tidak tahu."

Ia juga berkata, "Inti pendapat Malik, batrwa nadzar hukumnya

mubatr (boleh), kecuali bila dilakukan secara berkesinambungan

sehingga terus berulang-ulang. Karen4 hal itu akan memberatkan

pelaksanaannya tanpa memberi ketenteraman hati dan keikhlasan niat,

sehingga hukumnya menjadi makruh. Sela4iutnya adalah salatr satu
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kemungkinan tentang sabda beliau, frrrS|l giaok mendatangkan

kebaikan). Maksudnya, akibat dari nadzar itu tidak terpuji, karena

adakalanya nadzar itu tidak dapat dilaksanakan. Bisa juga bermakna,

bahwa nadzar itu bukan sebab kebaikan yang tidak ditakdirkan, seperti

yang disebutkan dalam haditsnya."

Berdasarkan kemungkinan terakhir ini, Ibnu Daqiq
mengemukakan pendapatnya, dia berkata, "Kemungkinan huruf 6a'
tersebut berfungsi menunjukkan sebab. Hingga seakan-akan beliau

mengatakan, 'Tidak datang karena sebab kebaikan di dalam hati orang

yangbemadzar dan tabiatnya dalam mendekatkan diri dan melakukan

ketaatan tanpa adanya konpensasi yang diperolehnya. Walaupun

memang tampak ada kebaikan padanya, yaitu melakukan ketaatan

yang telah dinadzarkannya, namun sebabnya adalah telah tercapainya

apa yang dimaksud."

An-Nawawi berkata, "Makna sabda beliau, *rg|iJ giaot

mendatangkan kebaikan), bahwa nadzar itu tidak menolak takdir
sedikit pun, seperti yan€ telah dinyatakan dalam riwayat-riwayat

lainnya."

Catatan:

Dalam redaksi mayoritas disebutkan, .il-.j'I (tidak

mendatangkan). Sedangkan pada sebagian naskatr disebutkan dengan

redaksi, irtt, I. Ini bukan kesalahan ucap, karena pernah didengar juga

redaksi serupa dari perkatium orang-orang Arab.

Al Khaththabi dalam kitab Al A'lam berkata, "Ini salah satu

bab ilmu yang aneh, yaitu larangan melakukan sesuatu, tapi bila
dilakukan jusku menjadi wajib."

Mayoritas ulama Syaf i menyebutkan 
-sebagaimana 

yang

dinukil oleh Abu Ali As-Sinji dari nash Asy-Syafi'i-, bahwa nadzar
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hukumnya malcruh karena adanya larangan tentang itu. Dernikian juga

yang dinukil dari ulama Maliki, bahkan Ibnu Daqiq Al Id menyatakan

makruh. Sementara Ibnu Al Arabi mengisyaratkan adanya perbedaan

pendapat di kalangan mereka (ulama Maliki) dan memastikan makruh

di kalangan ulama Syafi'i, lalu dia berkata, "Mereka berdalil bahwa

nadzar bukanlah ketaatan murni, karena tidak mumi mendekatkan diri
kepada Allah, tetapi bermaksud mendatangkan manfaat bagi dirinya

atau mencegah mudharat dengan apa yang dia wajibkan sendiri atas

dirinya."

Sementara itu, ulama madzhab Hanbali menyatakan bahwa

nadzar itu makruh. Riwayat lain di kalangan mereka menyebutkan

haram, namun sebagian mereka tidak menyatakan tentang

kebenarannya.

At-Tirmidzi, setelah mencantumkan judul "makruhnya

tadzat'', dia mengemukakan hadits Abu Hurairah, kemudian dia

berkata, "Mengenai masalah ini ada jugaiwayat dari Ibnu Umar yang

membolehkan nadzar menurut sebagian ulama dari kalangafi para

sahabat Nabi SAW, sedangkan yang lain memakruhkarrnadzar."

Ibnu Al Mubarak berkata, "Makna makruhnya nadzar adalah

dalam ketaatan dan dalam kemaksiatan. Bila seseorang bemadzar

untuk melakukan ketaatan lalu dia memenuhinya maka dia

memperoleh pahala, namun nadzar itu dimakruhkan baginya."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Menurut kaidah, ini sangat janggaT,

karena sarana menuju ketaatan adalah ketaatan, sebagaimana halnya

sarana menuju kemaksiatan adalah kemaksiatan. Sedangkan nadzar

adalah sarana menuju pendekatan diri kepada Allah, sehingga

mestinya nadzar itu disebut sebagai amalan mendekatkan diri, hanya

saj a haditsnya menunj ukkan makruh."

Kemudian dia mengisyaratkan perbedaan antara nadzar yang

berorientasi penggantian dan nadzar (tanpa ada hal-hal lain semacam

syarat), yang mana bentuk pertama dilarang, sedangkan bentuk kedua
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adalahbentuk mendekatkan diri yang mumi.

Ibnu Abi Ad-Dam dalam krtab Syarh Al Wasith berkata,

"Menurut qiyas, hukum nadzar adalah mustahab (dianjurkan), dan

pendapat yang terpilih adalah bahwa itu menyelisihi yang lebih utama,

namun tidak makruh."

Namun pendapatnya ini ditanggapi, bahwa amal yang

bertentangan dengan yang lebih utama adalatr yang tercakup oleh

keumuman larangan, sedangkan yang makruh adalatr yang dilarang

karena kekhususannya. Sementara telatr dipastikan bahwa larangan

nadzar itu adalah karena kekfiususannya sehingga makruh. Saya heran

terhadap orang yang menyatakan bahwa nadzar tidak makruh padahal

larangarurya telah dikemukakan oleh Nabi SAW. Karena paling tidak

tingkat larangan itu adalatr maltruh tanzih (meninggalkan yang tidak

baik). Di antara ulama yang berpedoman pada anjuran bernadzar

adalah An-Nawawi, dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab, dia berkata,

"Sesungguhnya yang benar adalah, bahwa mengucapkan nadzar di

dalam shalat tidak membatalkan shalat, karena itu termasuk munajat

kepada Allah sehingga menyerupai doa."

Bila kepastian larangan tentang sesuatu telah ditetapkan secara

mutlak, maka meninggalkannya di dalam shalat adalah lebih utama.

Namun bagaimana bisa nadzar dipandang mustahab? Yang paling

tepat, pendapat mereka itu diartikan sebagai nadzar kebaikan, yaitu

seperti mengucapkan, "Llntuk Allah, aku berkewajiban melakukan

ini," atau "pasti aku melakukan ini." Sebagian ulama melarang iiri
bagi orang yang diketahui tidak sanggup melaksanakan apa yang

diwajibkannya atas dirinya. Demikian pendapat yang dikemukakan

oleh guru kami dalam t'rtab Syarh At-Tirmidzl. Sementara Ibnu Ar-

Rifah menukil dari mayoritas ulama Asy-Syafi'i bahwa hukum

nadzu adalah makruh, sedangkan menurut Al Qadhi Husain Al
Mutawalli dan Al Ghazali bahwa hukum nadzar adalah mustahab,

karena Allah memuji pelaku yang memenuhinya, dan nadzat adalah

sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah.
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Bisa juga dikatakan, bahwa hadits ini menunjukkan bahwa

nadzar itu makruh sebagai pengganti (konpensasi), sedangkan nadzar

untuk berbuat baik, maka itu adalah murni mendekatkan diri kepada

Allah. Karena orang yang bemadzar ini mempunyai maksud yang

benar, yaitu agar memperoleh balasan dengan ganjaran amalan wajib,

yang tentunya lebih tinggi daripada ganjaran sunnah'

Al Qurthubi dalam l,ttab Al Mu/him mengatakan, bahwa

larangan nadzar di dalam hadits-haditsnya adalah untuk nadzat

pengganti, dia berkata, "l-axangan ini berlaku untuk jenis nadzar

sebagaimana berikut: 'Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka

aku harus bersedekah sekian'. Alasan makruhnya adalah, ketika dia

melakukan amalan tersebut karena maksudnya tercapai, maka tampak

bahwa niatnya tidak murni unhrk mendekatkan diri kepada Allah, tapi

dia melakukannya sebagai bentuk konpensasi. Buktinya, seandainya

dia tidak sembuh dari sakit, maka dia tidak akan bersedekah, karena

sedekahnya itu dikaitkan dengan kesembuhannya. krilah perihal orang

yang kikir, karena dia tidak mengeluarkan hartanya kecuali jika ada

hal lain sebagai pengganti yang diperolehnya. krilah makna yang

diisyaratkan oleh sabda beliau dalam haditsnya, W U *rg#6t
'^rlij+rit ,fi 6 (Sebenarnya nadzar itu hanya mengeluarkan

harta dari orang kikir yang tidak dikeluarkannya)."

Dia berkat4 "Orang yang tidak tahu akan berangggapan

balrwa nadzar dapat menjembatani seseorang memperoleh maksud,

atau Allah akan merealisasikan maksud tersebut karena nadzar itu.

Itulah yang juga diisyaratkan oleh hadits, e'- 'r, lt fibi}-f 1ji,r i,f

(Karena sesungguhnya nadzar itu tidak menolak sesuatu dari talcdir

Allah). Kondisi pertama mendekati kekufuran, dan kondisi kedua

adalah tidak benar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan kondisi kedua juga

menddkati kekufuran.
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Kemudian Al Qurthubi menukil dari para ulama tentang

larangan nadzar yang disebutkan di dalam hadits, bahwa larangan

tersebut menunjukkan bahwa nadzar itu makruh, dia berkata,

"Menurutku, larangan itu adalah bagr yang dillrawatirkan memiliki

keyakinan yang tidak benar, sehingga melakukannya adalatr haram.

Sedangkan status hukum nadzar yang makruh adalah bagi orang yang

tidak meyakini demikian."

Ini adalah penjelasan yang baik, dan ini dikuatkan oleh kisah

Ibnu Umar yang meriwayatkan hadits tentang larangan nadzat.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan sanad yarry shahih dari

Qatadah tentang firman Allah, ,:rhuri$1i-(Mereka memenuhi nadzar,"

dia berkata, "Mereka bernadzar menaati Allah unhrk melaksanakan

shalat, puasa, zakat, haji, umrah dan melaksanakan semua kewajiban

agama. Maka dari itu, Allah menyebut mereka sebagai orang-orang

yang baik."

Ini jelas menunjukkan bahwa pujian tersebut bukan terhadap

tadzar pengganti. Tampaknya, judul yang disebutkan oleh Imam

Bukhari memadukan ayat dan haditsnya, dan redaksi "kikir" dalam

hadits mengindikasikan bahwa nadzar yang dilarang terkait dengan

mengeluarkan harta, sehingga lebih khusus daripada nadzar pengganti.

Namun demikian, kadang orang yang malas melakukan ketaatan juga

disebut kikir, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits masyhur,

'*-tW"J t+ A:;\',i',fit 1orong kikir adalah orang yang

apabila aku disebut di hadapannya maka dia tidak bershalawat

untukku). Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan dinilai shahih

oleh Ibnu Hibban. Demikian yang diisyaratkan oleh guru kami dalam

kitab Sy arh At-Tirmidzi.

A1 Qurthubi menukil kesamaan pendapat tentang wajibnya

memenuhi nadzar pengganti berdasarkan sabda Nabi SAW , bi')ii'i;

'^Jy$ Jq iirr g# (Barangsiapa bernadzar untuk menaaati Attah
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Ta'ala, maka hendalorya menaati-Nya) tanpa membedakan antara

radzar yang dikaitkan dengan sesuatu dengan nadzar lainnya. Dia juga

menukil kesamaan pendapat yang disebutkan oleh Imam Muslim,

namrm berdalil dengan hadits tersebut untuk menyatakan wajibnya

memenuhi radzar yang dikaitkan dengan sesuatu perlu ditinjau lebih

jauh. Penjelasannya akan dipaparkan setelah bab berikutnya.

]-i+lr'n )fiure$"Als tS"O"narnya nadzar itu hanya

mengeluarknn fhartal dari orang kikir). Keterangannya telah

disebutkan dalam hadits Abu Hurairah setelatr menerangkan maksud

mengeluarkan harta tersebut.

W n (Dari orang kikir).Demikian redaksi yang disebutkan

dalam mayoritas riwayat. Sedangkan yang disebutkan dalam riwayat

Imam Muslim dari hadits Ibnu Umar dengan redaksi, g-rdJi, 6 (Dari

orang yang pelit). Seperti itu pula redaksi yang diriwayatkan oleh An-

Nasa'i. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, t"-+lJt 94 (Dari orang

yang tercela). Pangkal perbedaan redaksi terletak pada Manshur bin

Al Mu'tamir dari Abdullatr bin Murrah. Perbedaan redaksi tersebut

berasal dari para periwayat yang meriwayatkan dari Manshur, tapi

maknanya berdekatan. Karena kata !!r aan iiirr lebih bersifat umum.

Ar-Raghib berkata, "j--JJt adalatr menahan apa yarLg

semestinya diberikan kepada yang berhak. p.lr adalah sifat kikir yang

disertai dengan tamak. Sedangkan;;il' adalah melakukan apa yang

tidak layak baginya."

ii)ii'r{i | (Yans ahr tidak takdirknn kepadanya). Ini temrasuk

hadits qudsi, namun tidak disebutkan penisbatannya kepada Allah

Azza wa Jalla. Abu Daud juga meriwayatkannya dalam riwayat Ibnu

Al Abd darinya, dari riwayat Malik, dan juga An-Nasa'i dari riwayat

Suffan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkannya dari Abu Az-Znad.

Selain itu, diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari riwayat Amr bin
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LIbai, dan Umar dari Al A'raj,

Di a}*rir pembahasan tentang takdir telah dikemukakan hadits

dari jalur Hammam, dari Abu Hurairah dengan redaksi, 'uirfr;3i-'f
(Yang belum Atil takdirknn kepadanya). Dalam riwayat An-Nasa'i

disebutkan dengan redaksi, * iJLil V {fo"S tidak Atat takdirkan

kepadanya). Sementara dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dengan

redaksi, 'J )Liti liJ' T#j#j 
,:rs tli v\llxecuati apa yang telah

ditalrdirlran untulotya, akan tetapi nadzar tersebut menguasainya

sehingga Alil menakdirlcan untulmya). Dalam riwayat Malik

disebutkan dengan redaksi, p-iit ,)t':i$t *ii'#, ,:i tli &- l :r*,
'uftli (Dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuhtya, akan tetapi

nadzar itu mengantarkannya kepada takdir yang telah Alru takdirkan\.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan,'i t:r:iht f | (YanS belum

ditakdirl(nn oleh Allah untulotya).

Perbedaan juga terdapat pada redaksi, )-iflr ,y y.kt LH
(Malra dengan itu Allah mengeluarkan harta dari orang yang lcikir)

dimana dalam diwayat Malik tanpa menyebutkanfa'il-nya (L;*
9f. Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah, An:

Nasa'i dan Abdah, S1,it b *r'Vfri;, 4: (Aknn tetapi sesuatu

yang dengannya harta dikeluarlcan dari orang kikir). Sementara

dalam riwayat Hammam disebutkan , Lf,t'i 'n)i3 iii'tiir ,;t'6.J1

)-i+lt U g.(Akan tetapi nadzar itu mengantarkannya sedanglmn AIat

telah takdirkan kepadanya sesuatu yang dengan itu Alqt

mengeluarknn dari orang kikir). Selain itu, dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan redaksi; t; )b:)t'uU4tH ju g4tti- tih';551

til.'oi S"i- Ht ,frT (Akan tetapi nadzar itu berbarengan dengan

talcdir, sehingga dengan itu dikeluarkan dari orang kikir apa yang

tidak ingin dikeluarkannya).
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l3...it jt',iJr ,-*-l$i (Akan tetapi nadzar itu

mengantarlwnnya ftepada tMA. Perrbahasannya telatr dipaparkan

dalam bab 'T.Iadzar Mengantarkan Hamba kepada Takdir", dan bahwa

riwayat ini sesuai denganjudul yang diispratkan itu.

Al Karmani berkat4.'tsila dikatakan bahwa takdir itulah png

me,ngantarkan kepada nad?.a\ maka lcami katakan" bahwa takdir

rradzzrr itu bukan takdir yang mengantarkan. Yang pertama

menisbatkan kepada tradzan, dan nadzar me,uisbatkan kepada

pe,mberian"

br'g;A*5 {alu Altah mengeluarkan). Dalam redaksi ini ada

bentuk pengatihan dan penataan kalimag sehingga dikatalcan, "lalu

Aku mengeluarkan " agar serasi dengan redaksi awalnyq 
"'-itii 

6nr
taWirlran unnlotya) dan redaks i, ri*:i5 (Latu memberi- Ku).

,g u ,ib';J- d 6 * ,$5 (Lalu dia memberi-Ku apa yang

sebelwnnya tidak ada padanya). Demikian redaksi yang disebutkan

dalam riwayat mayoritas, sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan redaksi, ,f.il (Lalu dia memberi-Ku). Dalarn

riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, ,$-(Memoerikan) di kedua

bagiannya. Selain itu, dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, ib';5
|:ti; f u *'Ht-'f 6 (Mal@ d.imudahtran baginya apa yang

tidak dimttdahkan baginya sebelumnya). Datam riwayat Imam Muslim

disebutkan, i#l:l't-:-|'Hr,f i t )i;::)r'u u1'*'4 (Ialu

dengan itu ditrelwrkan dari orang kikir apa yang dia tidak mau

lceluarkan). hilah riwayat yang paling j elas.

Al Baidhawi berkata, 'Manusia biasanya mengaitkan nadzar

dengan tercapainya suatu manfaat atau terhindar dari suatu mudharat

sehingga dilarang, karena itu merupakan sikap orang-orang kikir,

dimana apabila orang derrrawan hendak mendekatkan diri kepada
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Allah, maka dia langsung melakukannya. Sedangkan orang kikir
cenderung tidak mau mengeluarkan sesuatu kecuali jika ada

konpensasi yang cukup, kemudian baru dia mengeluarkan konpensasi

yang diperolehnya. Itu sama sekali tidak mempengaruhi takdir,

sehingga tidak mendatangkan kebaikan yang tidak ditakdirkan

baginya dan tidak pula menghindarkan keburukan yang telah

ditetapkan baginya. Akan tetapi, adakalanya nadzat itu sesuai dengan

takdir, sehingga dengan itu orang yang kikir mengeluarkan apa yang

dia tidak akan keluarkan seandainya tanpa nadzat."

Ibnu Al Arabi berkatq "Ini adalatr dalil yang menjelaskan

wajibnya memenuhi komitmen yang telah dinyatakan oleh orang yang

bernadzx. Karena hadits ini adalah nash yang menunjulkan hal itu

dengan redaksinya, \tlU- (Yang dengan itu dikeluarlmn). JIka

orang yang kikir itu tidak menetapkannya atas dirinya untuk

dikeluarkan, maka orang tersebut tidak tepat disifati dengan kikir yang

berangkat dari nadzar, karena seandainya dia mempunyai pilihan

(yakni tidak mewajibkarurya atas dirinya) dalam pemenuhannya, tentu

dia akan terus kikir dengan tidak mengeluarkannya-"

Hadits ini adalah bantahan terhadap golongan Qadariyah

sebagaimanayarlg telah dipaparkan pada bab yang telah disebutkan.

Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas, Ot

"-ill q gU U:.rUt (Sesungguhnya sedekah mencegah kematian yang

buruk), secara zhahir,ber'tentangan dengan hadits, .'t-iit i; f iUr il1

(Sesungguhnya nadzar tidak dapat menolak takdir). Setelah

menggabungkan kedua hadits ini, maka kesimpulannya adalah,

sedekah menjadi sebab tertolaknya kematian yang buruk, sedangkan

sebab telah ditakdirkan seperti halnya akibat. Nabi SAW bersabda

kepada orang yang bertanya tentang ruqyah, "Apakah dapat menolak

sesuatu dari takdir Allah?" beliau menjawab, lt lfr',H ,f (Ituiuga

termasuk takdir Attah). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al
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Hakim.

Serupa dengan ini juga perkataan Umar, it f ) fu $ b $
(Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain)

sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang

pengobatan. Seperti itulah perihal berobat yang disyariatkan.

Ibnu Al Arabi berkata, 'T.Iadzar serupa dengan doa, karena

tidak dapat menolak takdir, tetapi termasuk takdir juga. Namun

demikian, nadzar dilarang sedangkan doa dianjurkan. Sebab, doa

adatah ibadah langsung, dan dengan itu menunjukkan rasa butuh dan

kepasrahan kepada Allah. Sedangkan nadzat adalah penangguhan

ibadah hingga ketika tercapainva maksud."

Hadits ini juga menjelaskan segala kebaikan yang dimulai

sendiri oleh pelaku adalah lebih utama daripada yang dia wajibkan

dengan nadzar. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al
Mawardi. Selain itu, hadits ini juga mengandung anjuran untuk ikhlas

dalam mengamalkan kebaikan dan menjelaskan bahwa sifat kikir itu
tercela, dan bahwa orang yang mengikuti apayaflg diperintahkan serta

menjauhi apa yang dilarang, maka tidak termasuk kategori kikir.

Catatan:

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits-hadits ini

dengan judul melaksanak an nadzar adalah redaksi, Ht n g)t;il-
(Dengan itu harta dikeluarftan dari orang kikir). Karena orang kikir

hanya akan mengeluarkan hartanya demi kzuntungan, sebab bila dia

mengeluarkannya tanpa konpe,lrsasi, maka itu namanya dermawan."

Al Karmani berkata, 'Makna judul bab ini diambil dari kata,

tFrJ"(dikeluarlcan);'

Saya (Ibnu Hajar) katakan,

menjelaskan nadzar yang dilarang,

mungkin Imam Bukhari

yaiat nadzar mu'awadhah
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nadzar lijaj berdasarkan ayat tersebut, karena pujian yang disebutkan

dalam ayatnya dimaknai sebagai pujian bagi mereka yang memenuhi

nadzar pendekatan diri sebagaimana yang telah dipaparkan di awal

bab. Dengan demikian, ayat dan haditsnya masing-masing

mengkhususkan suatu bentuk nadzar.

27. Dosa Orang yang Tidak Melaksanakan Nadzar

'#-:Jr, ?t*1 ii:'A')$:rrlb i e* iSG*,r
! z .' n , -'

€*,iG,:{"i+; ir' J,"'$t * otd"# i ork

;t qr\1 .t :Lry j6- ;;;X'ilt"i ,WiG$t'"i -;.j
t) ;t';-*') ,i';yj o';*i;';4 ; -ri u wi')i f.

.i-*it'";4'W:, co';lfi-al^i- lj ;:'r3**;r ra$i
6695. Dari Syu'balr, dia berkata: Abu Jamrah menceritakan

kepadaku, Zahdam bin Mudharrib menceritakan kepada kami, dia

berkata, "Aku mendengar Imran bin Hushain menceritakan dari Nabi

SAW, beliau bersabda, 'Sebaik-baik kalian adalah generasila4

kemudian (generasi) setelah mereka, lalu (generasi) setelah mereka.

-Imran 
berkata, 'Aku tidak tahu, apakatr beliau menyebutkan dua

kali atau tiga kali setelah generasinya'.- l(smvdian muncul suatu

kaum yang bernadzar namun tidok memenuhinya, mereka berkhianat

dan tidak dapat dipercaya, mereka bersaksi padahal tidak diminta

bersal<si, dan tampak kegemukan pada merelca'."

Keteransan Hadits:

(Bab dosa orang yang tidak melaksanakan nadzar). Demikian

redaksi yang disebutkan oleh Abu Dzar, sedangkan dalam riwayat
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lainnya tidak menyebutkan kata "dosa". Dalam bab ini Imam Bukhari

menyebutkan hadits Imran bin Hushain, gj"-ijr ')? (Sebaik'baik

generasi). Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pada pembahasan

tentang kesaksian dan pembahasan tentang keutamaan para sahabat.

Sedangkan maksudnya di sini adalah redaksi, oi:t;S- (Mereka

b e r n a dz a r) yan g dib ac a'o't3;g- aan o':3iy-.

o:;;-13 (Namun tidak memenuhinya). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan dengan redaksi, o;\lj (Namun tidak

memenuhinya). Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Imam

Muslim. Sementara dalam riwayat Imam Muslim lainnya disebutkan

seperti redaksi pertama.

o'rj{i|[j (Dan tidak dapat dipercayal. Maksudnya, khianat

karena manusia tidak lagi dapat dipercaya oleh seseorang setelah itu.

Ibnu Baththal berkata, "Beliau menyamakan antara orang yang

mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadanya dengan orang

yang tidak memenuhi nadzamya. Khianat adalah prilaku tercela, maka

tidak memenuhi nadzar juga termasuk prilaku tercela. Dengan

demikian tampaklah kesesuaiannya dengan judul. "

Al Baji berkata, "Dalam hadits tersebut, Nabi SAW

mengungkapkan sifat mereka dalam bentuk celaan, sedangkan sikap

yang diperbolehkan tidak boleh dicela" maka ini menunjukkan bahwa

sikap itu tidak dibolehkan."

28. Nadzar untuk Berbuat Taat

'i#.L-L)),
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"Apa saja yang kamtt na/kahkan atau apa saja yang kamu

nadzarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang

yang berbuat zhalim tidak ada seorang penolong pun baginya." (Qs.

Al Baqarah l2):270).

jL i:Ju fuit?\t * dt *,ti;hr }tu'^^,^,.G *
.#-16 flx-'ol'ril J3 ,:,;b:ti }i,r igi tf

6696. Dari Aisyatr RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendaknya

menaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk berbuat maksiat

kepada-Nya, maka janganlah berbuat maksiat kepada-Nya."

Keterangan Hadits:

(Bab nadzar untuk berbuat taat). Maksudnya, hukum nadzar

untuk berbuat taat. Kemungkinan juga maksudnya adalah membatasi

subjek (nadzar) dengan predikatnya (untuk berbuat taat). Artinya,

nadzar itu dimaksudkan untuk berbuat taat kepada Allah, sehingga

secara syar'i, radzar untuk berbuat maksiat tidak dianggap sebagai

nadzar.
c, ,o obt.

)U b OiS 
":t N|y'#t ti (Apa saja yang kamu naJkahkan

atau apa saja yang kamu nadzarlian). Periwayat selain Abu Dzar

menyebutkan ayat ini hingga, sb-.31'g4 (Seorang penolong pun

baginya). Ayat ini disebutkan untuk mengisyaratkan, bahwa'nadzar

yang menyebabkan pelakunya dipuji oleh Allah adalah nadzar untuk

berbuat taat. Ini menguatkan keterangan yang telah dikemukakan

sebelumnya.

tl Li!5 xirr Fli'of ti:'gj (Barangsiapa bernadzar untuk

menaati Allah, maka hendalorya menaati-Nya...). Ketaatan lebih
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umum daripada melaksanakan suatu kewajiban atau sesuatu yang

dianjurkan. Nadzar menggambarkan pelaksanaan suatu kewajiban

dengan menetapkan waktunya, seperti orang yang bemadzar

melaksanakan shalat di awal waktu, maka dia wajib melaksanakmnya

pada waktu yang ditetapkan. Semua ibadah sunah, baik berupa ibadah

harta maupun fisik, maka dengan nadzar ibadah itu berubah menjadi

wajib, dan terikat sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh yang

menadzarkannya.

Hadits ini menyatakan dengan jelas perintah melaksanakan

nadzar dalam rangka berbuat taat, dan larangan meninggalkatnadzat

untuk berbuat maksiat. Lalu, apakah dengan meninggalkan nadzat

untuk berbuat maksiat terkena kafarat sumpah atau tidak? Ada dua

pendapat mengenai masalah ini yang nanti akan dipaparkan setelah

dua bab berikut, dan akan dikemukakan juga penjelasan tentang

hukum nadzar yang tidak disinggung oleh hadits ini, yaitu nadzar

mubah.

Sebagian ulama Syaf i membagi ketaatan menjadi dua bagian,

yaitu:

1. Wajib ain. Nadzar untuk melaksanakan wajib ain tidak

berlaku, misalnya dalam kasus nadzar untuk melaksanakan

shalat Zhuhur. Bila dengan menyebutkan sifatnya, misalnya

nadzar untuk melaksanakan shalat Zhuhur di awal waktu,

maka nadzamya berlaku. .

?. Wajib kifayah, seperti jihad dan sebagainya' Nadzar untuk

melaksanakan ibadah seperti itu adalah berlaku. Jika seseorang

menadzarkan amalan ibadah sunah, baik yang ain maupun

yang kifayah, maka nadzamya berlaku. Sedangkan jika

seseorang menadzarkan amalan sunah yang bukan ibadah,

seperti menjenguk orang sakit, maka tentang berlakunya

nadzar ini ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat, itu

berlaku. Demikian menurut pendapat Jumhur, dan hadits ini
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,

mencakup hal itu sehingga tidak ada yang dikhususkan dari

keumumannya kecuali bagian pertama.

29. Bernadzar ataa Bersumpah untuk Tidak Berbicara dengan

Manusia ketika Masih Jahiliyah, Kemudian Memeluk Islam

'af -t-l+Ar IG J';r 6":JG
tz I

L -r*'o
.l c'..ol$ . ir ,ri,r9t

A2,/, .+
)^9 Ol ,Jl ,f

.ui-r,)'ri iJv .l4t *t cilylb*i
6697. Dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernatr berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya di masa jahiliyah aku pemah bersumpah

untuk beri'tikaf semalam di Masjidil Haram." Beliau bersabda,

"Penuhilah nadzarmu."

Keteransan Hadits:

(Bab bernadzar atau bersumpah untuk tidak berbicara dengan

manusia ketika masih iahiliyah, kemudian memeluk Islam).

Maksudnya, apakah nadzar seperti itu wajib dilaksanakan atau tidak?

yang dimaksud dengan jatriliyah ini adalah masa sebelum memeluk

Islam. Asal makna jahiliyah adalah masa sebelum diutusnya Nabi

SAW, dan untuk masalah ini, Ath-Thatrawi memberinya judul "orang

yang bernadzar ketika masih musyrik, kemudian memeluk rslam".

Dengan demikian maksudnya menjadi jelas.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar

tentang nadzarnyaUmar ketika masih jatriliyah, yaitu bernadzar untuk

beri'tikaf, lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, !)i-t J31

(Penuhilah nadzarmu)

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari menganaloglkan

sumpah dengan nadzar dan tidak berbicara tentang i'tikaf. Maka orang
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yang benadzar atau bersumpah tentang sesuatu sebelum memeluk

Islam, dia wajib memenuhinya walaupun telah memeluk Islam

sebagaimanayang ditunjukkan oleh kisah Umar. Demikian pendapat

yang dikatakan Imam Syaf i dan Abu Tsaur."

Selain itu, pendapat ini juga dinukil oleh Ibnu Hazm dari

Imam Syafi'i. Yang mashyur di kalangan ulama Syaf i, bahwa itu
hanya pandangan sebagian mereka, sedangkan Imam Syaf i sendiri

dan mayoritas pengikutnya tidak mewajibkan hal itu, tapi cenderung

menganjurkannya. Demikian pula pendapat yang dikemukakan oleh

para ulama Maliki dan Hanafi, sementara menurut salah satu riwayat

dari Ahmad, hal itu adalah wajib.

Pendapat yang sama pun ditetapkan oleh Ath-Thabari dan Al
Mughirah bin Abdunahman dari kalangan ulama Maliki, Imam

Bukhari dan Daud beserta para pengikutnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika ada pernyataan "wajib" dari

Irnam Bukhari maka itu bisa diterima, tapi jika tidak, maka itu sekadar

pemberian judul yang tidak menunjukJcan bahwa dia berpendapat

wajib. Karena mungkin juga dia berpendapat bahwa itu dianjurkan,

sehingga perkiraannya sebagai jawaban pertanyaan tentang anjuran

tersebut.

Al Qabisi berkata, 'Nabi SAW tidak mengeluarkan perintah

wajib kepada lJmar, tapi hanya sebatas saran."

Ada yang berpendapat, bahwa maksud beliau adalah

::remberitahukan kepada umatnya, bahwa memenuhi nadzar adalah

perkara yang sangat ditekankan. Oleh sebab itu, beliau menegaskan

rnasalah tersebut dengan menyuruh Umar agar memenuhinya.

Ath-Thahawi berdalil bahwa nadzar yang wajib dipenuhi

adalah nadzx yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada

Ailah, sedangkan orang kafir tidak sah mendekatkan diri kepada-Nya

dengan ibadah. Lalu dia menanggapi kisah IJmar, mungkin saja Nabi

SAW memahami dari Umar, bahwa dia memintaizin untuk memenuhi
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apa yang telah dinadzarkannya. Oleh karena itu, beliau menyrruhnya,

sebab pelaksanaan nadzarnya itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah.
Jadi, itu bukanlah nadzar yang telah diwajibkan Umar bagi dirinya,
karena Islam telah menghapus perkara yang pemah dilakukan di masa
jahiliyah.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Secara zhahir, hadits tersebut

bertentangan dengan pandangan ini. Jika ada dalil yang lebih kuat
yang menunjukkan bahwa itu tidak sah dari orang kafir, maka

penakwilan ini cukup kuat. Tapi jika tidak ad4 maka penalawilan ini
tidak kuat."

. .t o !.'lS ;..irt l*i (Waidullah bin Umar). Dia adalah Al Umari.

Abdullah bin Al Mubarak mempunyai guru lain dalam hadits ini
seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang perang

Hunain. Imam But*rari meriwayatkannya dari Muhammad bin
Muqatil, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar, dari Ayyrb,
dari Nafi', dimana bagian awal haditsnya adalah ,' JJ # ",y tiiit 6,

'# (Ketilm kami kembali dari Hunain, (Jmar bertanya) lalu

disebutkan haditsnya. Hadits ini menunjukkan waktu te{adinya
pertanyaan tersebut. Sebelumnya, saya telatr menjelaskan perbedaan

yang terjadi pada Nafi', kemudian pada Ayyub tentang status maushul

dan mwral-nya. Selain itu, saya telah mengemukakan beberapa

pelajaran yang dapat diambil terkait dengan redaksinya.

Telah dikemukakan juga pada pembahasan tentang i'tikaf
beberapa hal yang terkait dengan ini. Di sana, saya sebutkan apayarrg
menjadi sanggahan bagi yang menyatakan bahwa Umar bernadzar

setelah memeluk Islam, dan sanggahan bagr kalangan yang

menyatakan bahwa i'tikaf Umar terjadi sebelum adanya larangan

berpuasa di malam hari. Sedangkan sisanya adalah tentang nadzar dari

seseorang sebelum memeluk Islam kemudian memeluk Islam, apakah

dia wajib memenuhinya? Semua masalah ini telah saya jawab.
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Sabda beliau, lte *i (Penuhilah nadzarmu). Dalam riwayat

ini tidak disebutkan kapan Umar beri'tikaf. Pada pembahasan tentang

perang Hunain dinyatakan bahwa pertanyaan Umar itu setelah Nabi

SAW membagikan harta rampasan perang Hunain di Thaif. Kemudian

pada pembahasan tentang bagian seperlima harta rampasan perang

telah dikemukakan, bahwa dalam riwayat suffan bin uyainah dari

Ayyub disebutkan tambahan redaksi, 'rjli. otJ ;t',-tt&i C ,frl;A
\t|-$al Li,:# .#, nA$ g;:,zt'#:t t h' ,rp '!Jir'o'€1 ,fiL

t:;SS 'C ,;' (Umar berkata, "Alat belum iuga beri'til<af sampai setelah

perang Hunain. Saat itu Nabi SAllt memberilru seorang budak

perempuan dari para tawanan, dan ketika alat beri'tikaf, tiba-tiba alctt

mendengar takbir). Selanjutnya dia menyebutkan redaksi haditsnya

tentang pemberian Nabi SAW kepada suku Hawazin dengan

membebaskan para tawanan mereka.

Hadits ini menunjukkan batrwa memenuhi nadzar dalam

rangka mendekatkan diri kepada Allah adalatr wajib, walaupun nadzat

itu dinyatakan sebelum Islam, dan ini telah dijelaskan sebelumnya.

Ibnu Al Arabi menanggapi, bahwa Umar pernah bemadzar di

masa jahiliyah kemudian setelah memeluk Islam, dia hendak

menebusnya dengan tebusan yang berlaku daiam Islam. Namun ketika

hendak melakukan dan telah meniatkannya, dia bertanya kepada Nabi

SAW, lalu beliau memberitahukan bahwa dia harus memenuhinya.

Selanjutnya dia berkata, "setiap ibadah yang dilaksanakan seorang

ha:nba terpisah dari yang lain, seperti nadzat dalam hal ibadah, atau

talak yang terkait dengan hukumnya. Ibadah tersebut berlaku hanya

d,engan niat yang telah diteguhkan walaupun tidak diucapkan."

Namun pendapat ini tidak didukung oleh yang lain, bahkan sebagian

ulama Maliki menukil terjadinya kesamaan pendapat yang

menyatakan, bahwa ibadah tidak menjadi lazim kecuali dengan niat

yang disertai dengan perkataan atau perbuatan.
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Kalaupun secara zhahir perkataan Umar sekadar

pemberitahuan tentang apa yang terjadi disertai dengan pertanyaan

tentang hukumnya, apakah wajib atau tidak, namun di dalamnya tidak

ada yang menunjukkan pernbaruan niat darinya setelah memeluk

Islam.

Al Baji berkata, "Kisah Umar ini seperti orang yang bernadzar

untuk bersedekatr sekian bila si fulan datang setelah satu bulan, namun

ternyata si fulan meninggal sebelum dia sampai. Dalam kasus ini,

orang yang bernadzar tidak harus memenuhinya, tapi bila

melaksanakanny4 maka itu baik. Ketika Umar bernadzar sebelum

merneluk Islam, lalu setelatr memeluk Islam, dia bertanya kepada

Nabi SAW tentang nadzamya itu, maka beliau menyuruhnya untuk

memenuhi nadzar tersebut sebagai anjuran walaupun itu tidak wajib,

karena Umar berkomitnen untuk melaksanakan nadzarnya itu dalam

kondisi yang tidak berlaku (yakni sebelum memeluk Islam)."

Guru kami menukil dalam kitab Syarh At-Tirmidzi, bahwa

hadits ini sebagai ddil yang menyatakan bahwa cabang-cabang

syari'at berlaku juga bagi orang-orang kafir walaupun pelaksanaan

mereka tidak sah kecuali setelah mereka memeluk Islam. Hal ini

berdasarkan perintatr Nabi SAW kepada Umar agar memenuhi apa

yang telah dia wajibkan atas dirinya ketika masih kafir. Dia juga

menukil, batrwa tidak tepat berdalil denganny4 karena kewajiban

menurut pokok syariat, seperti shalat dan sebagainya, tidak wajib

diqadha' oleh mereka. Lalu, bagaimana bisa mereka dibebani untuk

membayar ganti sesuatu yang menurut dasar syariat tidak wajib?

Kemudian dia berkata, "Kemungkinan jawabannya, bahwa kewajiban

menurut pokok syariat telah ditetapkan waktunya, dan itu sudah

berlalu sebelum orang kafir itu merneluk Islam. Dengan demikian

waktu pelaksanaarurya sudah berlalu sehingga tidak diperintahkan

unfuk membayarnya, karena Islam menghapus perkara seseorang

sebelum masuk Islam. Apabila dia tidak menetapkan waktu

pelaksanaan nadzamya, maka waktunya tidak terbatas. Sehingga
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setelah memeluk Islam, nadzar itu masih berlaku karena masih

termasuk dalam umurnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini menguatkan pendapat

yang dikemukakan oleh Abu Tsaur dan yang sependapat dengannya.

Walaupun memang ada nukilan dari Imam Syafi'i, namun

kemungkinannya dia mengatakan itu lebih dulu kemudian baru Abu

Tsaur mengambil pendapat itu. Mungkin juga dia mengambil dari

perbedaan perihal tentang wajibnya haji atas orang yang memeluk

Islam karena keluasan waktunya. Sebab ini berbeda dengan amalan

yang waktunya telah berlalu.

Catatan:

Yang dimaksud dengan perkataan Umar "di waktu jahiliyah"

adalah sebelum dia memeluk Islam, karena jahiliyah setiap orang

diukur berdasarkan dirinya masing-masing. Tidak benar orang yang

mengatakan bahwa jahiliyah yang dimaksud dalam perkataan Umar

adalah zamarl tidak adanya para nabi, dan yang dimaksud di sini

adalah sebelum diutusnya Nabi kita SAW. Sebenamya,'penakwilan

perkataan Umar berdasarkan nukilan yang ada, dan telah

dikemukakan batrwa dia bemadzar sebelum memeluk Islam,

sementara sejak diutusnya Nabi SAW dan keislaman Umar ada jeda

waktu.

30. Orang Meninggal yang Mempunyai Nadzar

,;:" ;r;" *6i\b q-^ * rii".k ,G, * tt 710\tr..

.;:;.1 d$ u.t'J$') .W
I

Ibnu Umar menyuruh seorang wanita yang ibunya telah

bemadzar untuk shalat di Quba', dia berkata, "Shalatlah engkau atas
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namanya." Ibnu Abbas juga menyebutkan hal serupa.

i?i {& J i' + tf .i,r ib'; y,'* G?i :,y"Af!}tf
)'i i ,f *);A?rt ,* It u;tLtfurU\ii;t? i.'*'oi
e .-;gi ,riz'*k-'ol 

^aG 
:6'oi ,J:i*:; ii JLtk

.x
6698. Darj Az-Zthi, dia berkata: tlbaidullatr bin Abdullah

rnengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan

kepadanya, bahwa Sa'ad bin tlbadah Al Anshari pernah meminta

famra kepada Nabi SAW tentang nadzar ibunya (yang belum

ditunaikan), lalu dia meninggal sebelum menunaikannya. Beliau

kemudian berfatwa agar dia melaksanakan nadzar ibunya tersebut,

lalu itu menjadi Sururah.

,lt"t *a\t ,* 4t &., J :;ivtn;?nr *>t /& it*

,ht jav ,Jri .e :)ti t1,,>ts'&i Ut ,AL ,k '; ,*3 *,
:dur'6;l'16

6699. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "seorang laki-laki

pemah menemui Nabi SAW, lalu berkata kepada beliau,

'sesungguhnya saudara perempuanku telah bernadzar untuk

melaksanakan haji, tapi dia telah meninggal'. Maka Nabi SAW

bersabda, 'Jika dia mempunyai utang, apakah engkau akan

melunasinya?' Dia menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, 'Makn

tunaikanlah (hak) Allah, karena Dia lebih berhakuntuk dipenuhi'."
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Keterangan Hadits:

(Bab orang meninggal yang mempunyai nadzar). Maksudnya,

apakah nadzar itu harus diqadha' atau tidak? Hadits yang disebutkan

Al Bukhari pada bab ini mengindikasikan yang pertama (harus

diqadha'), tapi apakah itu wajib atau sekadar anjuran? Mengenai

masalah ini, ada perbedaan pendapat yang akan saya paparkan.

:q,;rli q J t#f a+il;t *'i.t ;t21rbnu (rmar

menyuruh seorang wanita yang ibunya telah bernadzar untuk shalat
di Quba ). Maksudnya, kemudian dia meninggal.

i:#J 4*',i.t Stl: $t * ilui (oia berkata, ,,shalatlah
a

engkau atas namanya." Ibnu Abbas juga menyebutkan hal serupa).

Hadits ini diriwayatkan secara maushul oleh Malik dari Abdullah bin
Abi Bakar, yakni Ibnu Muhammad bin Amr bin Hazm, dari bibinya,
bahwa dia menceritakan kepadanya, dari neneknya, bahwa dia pernah

berkomitmen untuk berjalan kaki ke masjid Quba', lalu dia meninggal

dan belum melaksanakarurya. Lalu Abdullah bin Abbas memberi

f,atwa kepada anak perempuarulya a1ar dia berjalan kaki atas

namanya.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Syaibatr dengan sanad yang

shahih dari Sa'id bin Jubair, dia mengatakan dari Ibnu Abbas, dia

berkata, i,);ri,-b 4:* *":c:6ti1.(Bila dia meninggal dan

mempunyai. nadzar, maka walinya melaksanakannya) Diriwayatkan

dari jalur Aun bin Abdullah bin Utbah, $;;*'J|;ttbl oti:'zt;t'ot

el.1f o-b'JSbt :ot# i.t Jvi'r)S;;i'{tU;(ot (Bahwa seorang wanita

bernadzar untuk beri'tikaf selama sepuluh hari, lalu dia meninggal

dan belum beri'tikaf, malm lbnu Abbas berkata, "Beri'tilraflah untuk

ibumu.")

Diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang

rnenyelisihi pernyataan di atas, Malik berkata dalam Al Muwaththa',
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telah sampai kepadanya, bahwa Abdullah bin Urnar berkata, *iaj X

#i ,rbbt it#.:Ji ,6i ,rb:61 (Seseorang tidak boleh shalat untuk

orang lain, dan juga tidah boleh berpuasa untuk orang lain). An-
Nasa'i meriwayatkan dari jalur Ayyub bin Musa, dari Atha' bin Abi
Rabah, dari Ibnu Abbas, dia berkata , ",f i6i i1zr; li 9i',f l;l ;'li- l
tJi lseseorang tidak boleh shalat untuk orang lain, dan juga tidak

boleh berpuasa untuk orang lain). Selun itu, diriwayatkan juga oleh

Ibnu Abdil Barr dari jalurnya secara mauquf, kemudian dia berkata,

"Nukilan dari Ibnu Abbas ini adalah nukilan yang membingungkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bisa disatukan dengan

memahami bahwa penetapan itu bagr yang telah meninggai,

sedangkan penafiannya bagi yang masih hidup. Kemudian saya

temukan riwayat darinya yang menunjukkan pengktrususannya bagi
yang telah meninggal, yaifu seseorang yang meninggal sementara dia
masih mempunyai suatu kewajiban. Ibnu Abi Syaibatr meriwayatkan
dengan sanad yang shahih, itbi- i|rul':i: *i ot Fr * ,J& i.t ,b
]i-3r i-3b Ttbnu Abbas pernah ditanya tentang seorang lakiJaki yang

meninggal sedangkan dia masih mempunyai nadzar [puasaJ. Ibnu
Abbas berkata, 'Nadzar puasa itu dilaksanakan oleh orang lain'.')

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kemungkinan yang dimaksud

dengan perkataan Ibnu Umar, + P (Shalatlah untuknya) adalah

sebagai pengamalan sabda Nabi SAW , |H \fu'#y rt, 'jiy c,lt; ts1

|i.,';; (Apabita anak Adam meninggal, maka terputuslah semua

amalnya kecuali dari tiga hal). Di antaranya disebutkair anak shalih,

karena anak shalih termasuk hasil usahanya. Oleh sebab itu, amal

shalih anaknya juga mengalirkan pahala kepada orang tuanya tanpa

dikurangi sedikit pun. Jadi, makna + ut-l (shatatlah untuknya)

adalah pahala shalatmu akan dituliskan baginya walaupun engkau

meniatkannya atas nama dirimu."
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Tampaknya, hal ini terlalu dipaksakan. Inti perkataannya

adalah mengkhususkan pembolehan itu bagi anak, dan inilah pendapat

yang dipilih oleh Ibnu Wahab dan Abu Mush'ab dari pengikut Imam

Malik.

Pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Baththal, di mana dia

menukil rjma' yang menyatakan, bahwa seseorang tidak boleh shalat

atas nama orang lain, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunah; baik

itu atas nama orang yang masih hidup maupun atas nama orang yang

telah meninggal. Menurut nukilan dari Al Muhallab, bila itu
dibolehkan, tentu dibolehkan juga dalam semua bentuk ibadah fisik.

Jika demikian tentu Nabi SAW sudah lebih dulu melakukarurya atas

nama kedua orang tuanya, dan tentunya juga beliau tidak akan

dilarang meminta ampun untuk pamannya, dan juga akan sia-sialah

makna firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 164, f F'$ tt
L4; lr (Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan

kemudhar at annya kemb ali kep ada diriny a s endiri).

Semua yang dikemukakan oleh Ibnu Baththal tidak lepas dari

komentarnya terhadap pendapat tadi, terutama saat menyebutkan

tentang perihal Nabi SAW. Ayat yang disebutkannya tadi telah

disepakati bahwa ada pengkhususan dari keumumannya.

Catatan:

Al Karmani menyebutk*, buhyl pada sebagian naskah

disebutkan dengan redaksi, qt # )ti (Dia berkata, "shalatlah

untul<nya.") Menurut suatu pendapat, up ini dimaknai p (untuk atau

atas nama). Dia berkata, "Atau dhamir-nya (yakni t6) kembali kepada

Quba'."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas,

bahwa Sa'd bin Ubadah meminta fatwa,mengenai nadzar ibunya.
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Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang wasiat.

Di bagian akhir hadits Sa'ad bin Ubadah ini disebutkan, 'sit(i

'r-i;.l:, (Kemudian itu menjadi kebiasaan). Maksudnya, qadha' yang

dilakukan oleh ahli waris atas nama orang yang diwarisinya

merupakan cara yang syar'i, dan ini bersifat umum mencakup yang

wajib dan yang sunah. Saya belum menemukan tambahan redaksi ini
selain dalam riwayat Syu'aib drt Az-Z;fin Imam Bukhari dan Imam

Muslim meriwayatkan hadits ini dari riwayat Malik. Imam Muslim
juga meriwayatkannya dari riwayat Ibnu Uyainah, Yunus, Ma'mar
dan Bakar bin Wa'il. An-Nasa'i meriwayatkannya dari riwayat Al
Auza'|Isma'il meriwayatkarurya dari riwayat Musa bin Uqbatr, Ibnu

Abi Atik dan Shalih bin Kaisan. Semuanya meriwayatkannya dari Az-

Ztthi, tanpa tambahan redaksi tersebut. Saya kira tambahan itu dari

perkataan Az-Znhri, dan kemungkinan juga dari gurunya.

Mengenai hal ini, ada juga tanggapan berupa nukilan dari

Malik, bahwa seseorang tidak boleh melaksanakan haji atas nama

orang lain. Hal itu karena tidak ada informasi yang sampai kepadanya

dari seorang pun dari kalangan penduduk Darul Hijrah semenjak

zarnan Rasulullah SAW tentang adanya orang yang melaksanakan haji
atas nama orang train. Bahkan, tidak ada keterangan yang

menyebutkan batrwa beliau SAW memerintalrkan hal itu ataupun

mengizinkarulya. Lalu dikatakan kepada yang menirukannya, bahwa

hadits tentang masalah itu telah sampai kepada yang lain. Sedangkan

Az-Zuhi ini tergolong ahli fikih Madinah dan merupakan gurunya

dalam hadits ini.

Ibnu Hazm berdalil dengan redaksi tambahan ini terhadap

golongan Zhahinyah dan yang sependapat dengan mereka, batrwa atrli

waris harus membayar nadzx orang yang diwarisinya dalam semua

kondisi. Dia berkata, 'Kasus serupa terdapat dalam hadits Az-Zlhri
dari Suhail mengenai perkara li'an, bahwa laki-laki itu menceraikan

isterinya sebelum Nabi SAW memerintalrkan untuk meceraikannya,
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lalu dia berkata, 'Kernudian hal itu menjadi kebiasaan'."

Selanjutnya ada perbedaan pendapat mengenai nadzar ibunya

Sa'ad tersebut. Suatu pendapat menyebutkan, bahwa nadzarnya itu

adalah puasa berdasarkan riwayat Imam Muslim Al Bathin dari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, *tUt €l'ot l' j-l t,lui ,ytiE
4 iSu tt# ^bsiii ,i*?? (seorang taki-laki datang lalu berkata,

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibula.t telah meninggal dan dia

mempunyai kewajiban puasa satu bulan, apakah alat membayar puasa

tersebut untuk ibulru?" Beliau menjawab, "Ya.') Kemudian

ditanggapi, bahwa hadits ini tidak memastikan bahwa laki-laki

tersebut adalah Sa'ad bin L]badah.

Ada juga yang mengatakan, bahwa nadzarnya adalah

memerdekakan budak. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh

Ibnu Abdil Ba:r, berdasarkan riwayat dari jalur Al Qasim bin

Muhammad, bi 4frx;'J43 ;*ih ;l'ol i' ir-; U ilttiit?'i.'rx-'at

liJ:Jt-i tL{f 'F\l (Bahwa Sa'ad bin Ubadah berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, apakah iika aku

memerdekakan budak atas namanya dapat memberikan manfaat

kepadanya?" Beliau menjawab, "Ya.") Namun pendapat ini

ditanggapi, bahwa selain riwayat ini mursal, juga di dalamnya tidak

ada pemyataan bahwa ibunya menadzarkan puasa tersebut.

Selain itu, ada yang berpendapat, bahwa nadzarnya adalah

bersedekah. Saya telah menyebutkan dalilnya dari kitab Al

irluwaththa' dan lainnya dari jalur lairurya, dari Sa'ad bin Ubadah, lf
:*r.ilj i.l,;.lci' ,J'6 .ur2l ,$\.|P,:*) # to',p Ut * e? t:tn

: JJ :ir-! sL{& '6"rLfi bi t4,rXJ, ,1' 'i.h {- ,J6 .fM-'01'# $:p
{&ahwa Sa'ad bepergian bersama Nabi SAW, laiu dikatakan kepada

ibunya, "Benuasiatlah." Dia berknta, "Harta itu adalah hartanya

Su'sd." Dia kemud.ian meninggal sebelum Sa'ad datang, lalu Sa'ad

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah jika aku bersedeknh atas
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namanya dapat memberi rundaat untulcnya?" Beliau menjawab,
"Ya.") Abu Daud juga meriwayatkannya dari jalur lairurya dengan

tambahan redaksi, iui' i-Sul {,lzii ai:tlsr'4;1i gs"d"kah apa yang

paling utama?" Beliau menjawab, "Air.') Dalam riwayat ini pula

tidak ada yang menyatakan bahwa ibunya menadzarkan itu.

Iyadh berkata,'"Tampaknya, nadzamya adalatr mengenai harta,

atau tidak ditentukan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, secara zhahir, hadits bab ini
rnenunjukkan bahwa nadzar itu diketatrui oleh Sa'd.

Pelaiaran vang dapat diambil:

l. Melaksanakan hak-hak yang wajib bagi orang yang telah

rneninggal. Jumhur berpendapat, bahwa orang yang meninggal

dengan menanggrmg nadzar dalam bentuk harta, maka nadzar

itti w-3jib ailunlitan dari pokok hartanya walaupun dia tidak

*"**kuorryu, kecuali bila nadzar itu terjadi ketika sedang

sakit yang mengantarkan kepada kematiannya, maka diambil
dari yang sepertiganya. Sementara itu, para ulama Maliki dan

Hanafi mensyaratkan secara mutlak bahwa orang yang

meninggal telah berwasiat sebelumnya. Jumhur berdalil

dengan kisah ibu Sa'ad dan perkatam Az-Ztthri bahwa hal itu
akhirnya menjadi kebiasaan. Tapi mungkin juga Sa'ad

menunaikannya dari harta peninggalan ibunya atau dari

hartanya sendiri.

2. Anjuran meminta fatwa dari orang yang lebih berilmu.

3. Berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal

dan membebaskan apa yang menjadi tanggungan mereka

adalah ibadah yang utama. Para ahli ushul berbeda pendapat

mengenai perintah setelah meminta izin, apakah seperti

perintah setelah adanya larangan atau tidak? Penulis kttab Al
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Mahshul menguatkan bahwa itu sama. Sedangkan yang lain

menguatkan, bahwa perintah itu menunjukkan pembolehan,

seperti yang dikuatkan oleh jamaah mengenai perintah setelah

larangan, bahwa perintatr itu sebagai anjuran.

Setelah itu dia menyebutkan hadits Ibnu Abbas, L-,3r ,h'),i1
Uc #l:'dbi'o')iJ'rt ,*l'01.,'i'Jul {#) # }n' ,.r,,; {seorang laki-

laki menemui Nabi SAW, lalu dia berkata kepada beliau,

"Sesungguhnya saudara perempuanlu telah bernadzar untuk

melal<sanaknn haji, tapi dia telah meninggal.") Di dalamnya

disebutkan redaksi, :dur'-*t'41' J-, 9'6 luatra tunaiknnlah

utang kepada Allah, karena itu lebih berhakuntuk ditunaikan).

Penjelasannya telah dipaparkan di akhir pembatrasan tentang

haji, dan telah disebutkan juga perbedaan pendapat tentang orang yang

bertanya itu, apakah dia seorang laki-laki seperti yang disebutkan di

sini, atau perempuan sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan

tentang haji. Yang kuat adalatr seorang perempuan. Selain itu, saya

pun telah menyebutkan pendapat mengenai namanya, yaitu Hamnatr,

dan bahwa dialah orang yang bertanya tentang puasa.

31. Menadzarkan Sesuatu yang Tidak Dimilikt dan Bernadzar

untuk Berbuat Maksiat

,*t*r h' * Ct i6 'Uti 
q; h' v"' -$.G *

.#-i,t'^tx- a:t')iJ';4 ,lehl;}i,r 1gi bf

6700. Dari Aisyah RA, dia berkatq "Nabi SAW bersabda,
*Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah maka hendalcnya

ruenaati-Nya, dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat kepada-

Nya maka janganlah bermaksiat kepada-Nya'."
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.Jiir:.b:i) hr 11 ,ls'.l;1j *ht* 4t* ,t'ttL) c' 
#.t u.*-ilr', .^* *

4f V\C,i:*:t *'q",1?
6701. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya Allah tidak memerlukan penyiksaan orang ini
terhadap dirinya sendiri. Allah melihatnya berjalan di antara kedua

anahtya."

Al Fazari berkata dari Humaid: Tsabit menceritakan kepadaku

dari Anas.

-;stu U'*i tL, ,slr, *', ,:)L \t ,u dt :r.:f& i, *
.'^;b- gk slt f6t,

6702. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW melihat seorang

laki-laki thawaf di Ka'bah dengan tali kekang atau lainnya, lalu beliau

memotongnya

'P3 ;'*'tdr h' * ,it'of '':lz?nt **r,$ i,t *
iu' & 1t q,ua #f G.yt4,ilu\"F- )uyrgstu'r'Y-

.g*.i\"-*- oi tQi i e\*3 ,lL
6703. Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW pernatr melintas

saat beliau sedang thawaf di Ka'bah bersama seseorang yang

menuntun orang lain dengan tali kekang pada hidungnya. Maka Nabi

SAW memotongnya dengan tangannya, kemudian menyuruhnya agar

menunfu nnya dengan tangannya.

dIJJ
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* hr ,i; lJt * ,ik'*'*'rfr gL :,-,GSt'to )v.-t.)!

.*t
6704. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW

sedang berkhutbah, tiba-tiba beliau mendapati seorang laki-laki
sedang berdiri, maka beliau pun menanyakan tentang orang tersebut.

Mereka (para sahabat) menjawab, 'Dia itu Abu Israil, dia telah
bernadzar untuk berdiri, tidak duduk, tidak berteduh, tidak berbicara,
dan berpuasa'. Maka Nabi SAW bersabd4 'suruhlah agar berbicara,
berteduh, duduk dan melanjutkan puasanya' ."

Abdul Wahhab berkata, "Ayyub menceritakan kepada kami
dari ]krimatr, dari Nabi SAW."

Keteransan Hadits:

{Bab menadzarkan sesuatu yang tidak dimiliki, dan bernadzar

untuk berbuat maksiat). Dalam Syarh Ibnu Baththal disebutkan

dengan redaksi, 'r1* ; e'ri| 13 (Dan tidak ada nadzar untuk berbuat

maksiat\. Lalu dia berkata, "Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan

hadits Aisyah, '*;rli &r gJH ";tt ix ,; (Barangsipa bernadzar untuk

wenaati Allah maka hendalorya menaati-Nya); hadits Anas tentang

orang yang beliau lihat berjalan di antara dua anaknya lalu beliau
melarangnya; hadits Ibnu Abbas tentang orang yang thawaf dengan

dituntun tali kekang pada hidungnya lalu beliau melarangnya; hadits
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Ibnu Abbas tentang orang yang bemadzar untuk berdiri dan tidak

berteduh lalu beliau melarangnya."

Selanjutnya dia berkata, "Hadits-hadits ini tidak masuk dalam

kategori menadzarkan sesuatu yang tidak dimiliki dan tidak pula

termasuk nadzx untuk berbuat maksiat."

Ibnu Al Manayyar menjawab bahwa Imam Bukhari benar,

karena tidak bolehnya menadzarkan apa yang tidak dimiliki
berdasarkan larangan bemadzar untuk berbuat maksiat, karena

menadzarkan apa yang menjadi milik orang lain berarti

mempergunakan milik orang lain tanpa seizinnya, dan itu dianggap

maksiat. Kemudian dia berkata, "Karena itulah Imam Bukhari tidak

mengatakan , W e, cjJJ.-f Gi ,Ur la6. (bab menadzarkan sesuatu

yang tidak dimitiki dan bernadzar untuk berbuat maksiat), tapi yang

dia katakan , W ,# )"iJ \ W"f U;9 iU' (menadzarkan sesuatu

yang tidak dimiliki dan tidak ada nadzar untuk berbuat malcsiat).Dia
ingin menjelaskan bahwa menadzarkan harta orang lain termasuk

bemadzar unfuk kemaksiatan."

Apa yang dinafikan itu sebenarnya tercantum dalam sebagian

besar riwayat Imam Bukhari namun tanpa mencantumkanhtxuf lam,

dan itu tidak keluar dari pernyataan yang dinyatakarurya. Karena

kalimat lengkapnya adalah bab menadzarkat sesuatu yang tidak

dimiliki, dan hukum bemadzar untuk berbuat maksiat. Jika bisa

dipastikan bahwa seseorang tidak boleh bernadzar untuk berbuat

maksiat, maka nadzar untuk sesuatu yang tidak dimiliki bisa

disertakan dengan larangan tersebut. Sebab itu berarti berbuat maksiat

dalam hal perlakuan terhadap milik orang lain.

Al Karmani berkata "Dalil judul bab dari satu segi adalatr

seseorang tidak berhak menyiksa dirinya sendiri, dan tidak berhak

mewajibkan suatu kesulitan yang tidak diwajibkan atasnya, karena

tindakan itu bukanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah."
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I
Kemudian dia menganggapnya janggal, karena jumhw

menafsirkan bahwa bemadzar terhadap apa yang tidak dimiliki seperti

bemadzar memerdekakan hamba sahaya milik orang lain.

Apa yang dikemukakan oleh lbnu Al Manayyar lebih

mendekati, tapi semestinya dia mengkhususkan apa yang tidak

dimiliki itu dengan menadzarkan sesuatu tertentu, misalnya

memerdekakan budak milik fulan bila dia telatr memilikinya. Tapi

karena lafazhnya umum (tidak sepesifik) maka mencakup juga

menadzarkan budak yang tidak ditentukan, sehingga nadzar yang ini
dianggap sah (boleh).

Kemudian dijawab, bahwa dalil pengkhususannya adalatr

kesamaan pendapat yang menyatakan sahnya nadzar yang tidak

ditentukan. Sedangkan yang ditentukan ada perbedaan pendapat, dan

ini telah disinggung pada bab "Orang yang Bersumpah dengan Agama

selain Islam" di bagian dimana Imam Bukhari meriwayatkan

pemyataan yang sesuai dengan judulnya, yaitu pada hadits Tsabit bin

Adh-Dhahhak dengan redaksi, ALJ! I ql ]16 esi iy * et (Tidak

ada nadzar atas anak Adam pada apa yang tidak dimilikinya). Hadits

ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi secara ringkas dan hanya

bagran ini saja dari hadits tersebut.

Sementara Abu Daud meriwayatkan sebab hadits ini secara

ringkas dengan redaksi, '#-'01;4$; il' tut}, # ,* ir-i')il
'r-t4 (Seorang laki-taki bernadzar pada masa Nabi SAW untuk

enenyembelih di Bawanah [nama suatu tempatJ) lalu dia menyebutkan

haditsnya. Seiain itu, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari hadits

Xmran bin Hushain mengenai kisah seorang wanita yang menjadi

talanan, lalu dia melarikan diri dengan menggunakan unta Nabi

SAW. Karena orang-orang yang menawan wanita itu telah merampas

unta tersebut, maka wanita itu bernadzar, bahwa bila dia selamat maka

dia akan menyembelih unta tersebut. Oleh karena itu, Nabi SAW
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bersabda, ,.it 'y.ytl-}i"i I f; lr lr ag e ,iJ 1 (Tidak ada nadzar

untuk bermal<siat kepada Allah, dan tidak pula pada apa yang tidak
miliki oleh anak Adam).

Ibnu Abi Syaibah pun meriwayatkan hadits serupa dari hadits
Abu Tsa'labah namun tidak menyebutkan kisahnya. Semua redaksi
judul ini sesuai dengan hadits Imran bin Hushain tersebut. An-Nasa'i
meriwayatkannya seperti itu dari hadits Abdurrahman bin Salamah.

Sementara Abu Daud meriwayatkannya dari hadits Umar dengan

redaksi, aU! I q\ ftW el: e')tW,i. )i6:5'"t"te',*-l
(Tidak ada sumpah atas dirimu dan tidak pula nadzar untuk berbuat
malrsiat kepada Tuhan, memutuskan hubungan kekerabatan, dan pada
apa yang tidak dimiliki). Abu Daud dan An-Nasa'i pun
meriwayatkannya seperti itu dari riwayat Amr bin Syu'aib, dari
ayahnya, dari kakeknya.

Ulama berbeda pendapat tentang orang yang telah bemadzar
seperti itu, apakah wajib membayar kafarat? Menurut Jumhur, tidak
wajib. Sementara menurut Imam Ahmad, Ats-Tsauri, sebagian ulama
Asy-Syaf i dan ulama Hanafi adalah wajib. At-Tirmidzi menukil dua
pendapat yang berbeda dari sahabat, dan mereka sepakat

mengharamkan nadzar untuk berbuat maksiat. Perbedaan pendapat

mereka berkenaan dengan wajibnya mernbayar kafarat.

Kalangan yang mewajibkan membayar kafarat berdalil dengan

hadits Aisyah, ;*-it* gki W e. jti 1 (Tidak ada nadzar untuk

berbuat maksiat, dan kafaratnya adalah kaforat sumpah). Hadits ini
diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan. Para periwayatnya

tsiqah, tapi hadits ini dianggap cacat, karena Az-Zuhli
meriwayatkannya dari Abu Salamah, kemudian dia menjelaskan
bahwa dia menukilnya dari Sulaiman bin Arqam, dari Yahya bin Abu
Katsir, dari Abu Salamah. Jadi, dia telah menggugurkan dua periwayat
dan dia membaguskan dugaan terhadap Sulaiman, karena menurutnya,

dia tidak dha' ifberdasarkan kesepakatan mereka.
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At-Tirmidzi menceritakan dari Imam Bukhari, bahwa dia

berpendapat, tidak shahih, tapi ada hadits pendukung lairurya dari

hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, n,Imun

dia menilainya dha'f Hadits-hadits pendukung tersebut telah saya

sebutkan. Ad-Daraquthni juga meriwayatkan redaksi serupa dari

hadits Adi bin Hatim.

Mengenai masalah ini ditunjuk&an juga keumuman hadits

Uqbalr bin Amir, ,bltilff. ,.riri'r6. (Kafarat nadzar adalah kafarat

sumpah). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jumhur

mengartikannya sebagai nadzar lijaj (kesal) dan nadzx ghadhab

(maratr). Sebagian mereka mengartikannya sebagai nadzar mutlak.

Tapi AtTirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Uqbalt

dengan redaksi, F"itG'e'f ril ,i3r 'atk <ronrat nadzar yang

tidak menyebutkan nama maka itu adalah lafarat sumpah).

Sedangkan Abu Daud meriwayatkannya dengan menyebutkan redaksi,

H.'ark tt(K"Ur l.tr j.rt 6i,y-i:tk ittisi# eiiJ ai
(Dan barangsiapa bernadzar untuk bermaksiat, maka knfaratnya

adalah kafarat sumpah, dan barangsiapa menadzarkan suatu yang

tidak disanggupinya, maka kafaratnya adalah kafarat sumpah). Pata

periwayafirya tsiqah.

Namun hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah

secaxa mauquf, dan itu yang lebih tepat. Selain itu, diriwayatkan juga

oleh Ad-Daraquthni dari hadits Aisyah. Mayoritas ahli fikih dari

kalangan ahli hadits mengartikannya secara umlun, tapi mereka

berpendapat, bahwa orang yang bernadzar berhak memilih antara

rnetraksanakan apa yang telah diwajibkannya dan menebusnya dengan

kafarat sumpah. Hadits Aisyah tersebut telah dikemukakan di awal

bab, dan itu sernakna dengan hadits, W e.i3S I giaak ada nadzar

yntuk berbuat maksiat). Seandainya tambahan tersebut valid, tentu itu

menjelaskan apa yang tidak jelas di sini.

4
i

I

I
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Seorang ulama dari kalangan Hanbali berdaiii, bahwi, ir.:ri ii:.r

diriwayatkan dari sejumlah sahabat, dan tidak ada riwayat akrrriii irii
seorang sahabat pun yang menyelisihi itu. Dia pun t ''rl',':i,,r,
"Analoginya .mengindikasikan demikian, karena nadzar,,i:'lri:
sumpah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Uqbah ',,'r,,i';

ketika saudara perempuannya bemadzar unfuk melaksanak,.; r;;ii

dengan berjalan kaki, dia pun disuruh agar menebus sumpah '::..t'-i''ii\

perempuarulya itu. Jadi, Nabi SAW menyebut nadzar itu si'bagai

sumpah. Dilihat dari segi logika, itu adalah ikatan yang dibuat :.ri'irl;i

Allah dengan cara berkomitmen unfuk melakukan sesuatu. Seti.-rlil;rra

orang yang bersumpah cenderung mengikat sumpahnya kepadi, 
"\iiai'

dengan berkomitmen untuk melakukan sesuatu."

Setelah itu dia menjelaskan, bahwa nadzx lebih kui';r a;:iu

lebih tegas daripada sumpah, karena bila seseorang bemadzar" ui:ltuk

berbuat maksiat lalu melaksanakannya" maka ifu tidak menggu.l;ur"kr,n

kafarat. Ini berbeda dengan sumpatr. kti merupakan saiai: s'tftl

pendapat dari kalangan ulama Hanbali.

Namun pandangan ini disanggatr, batrwa Nabi SAW telah

melarang nadzar untuk berbuat maksiat dan memerintatrkan r,ntuk

membayar kafaratnya. Hadits, W ,f sti 1 (Tidak ada nadzar rtntr'tt

berbuat maksiat) adalatr dalil saturya nadzar dalam hal yang n:uhiil"i.

Karena hadits ini hanya menafikan nadzar berbuat maksiat, seiiingg;r

yang lain tidak dinafikan.

Mereka yang berpendapat batrwa kafarat itu hanya

disyariatkan untuk nadzar dalam hal yang mubah, berdalil d*n.earr

hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Amr bin Syu'aii:,

dari ayahnya, dari kakeknya. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Alrrmad

dan At-Tirm idzi daihadits Buraidah dengan redaksi, [ :Liri ii;t"ai

l* )':t 'jui ,'Jfur,. #la,* e;of bf uiil d\,!, l'rt (Bi,!i:',a

seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ahi ti lutt

berna;dzar untuk menabuh rebana di hadapanmu." Maka b,!iu:i
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bersabda, "Penuhilah nadzarmu. ') Sedangkan dalam hadits Buraidatr

disebutkan tambahan, St-;l lrr 631 ol o)ti *" e. f\? c,S: U;'tti
6l -', (Bahwa itu terjadi ketika beliau berangkat untuk suatu

peperangan, lalu wanita tersebut bernadzar demikian bila Allah
mengembalikan beliau dalam keadaan selamat).

Al Baihaqi berkata, "Tampaknya, maksud beliau adalah

mengizinkan wanita tersebut, karena perbuatan itu berarti

menunjukkan kegembiraan atas keselamatan tersebut. Dan hal ini
tidak berarti menyatakan bahwa nadzar itu sah."

Tentang tidak sahnya nadzar dalam hal yang mubah

ditunjukkan oleh hadits Ibnu Abbas, yaitu hadits ketiga pada bab ini.
Nabi SAW memerintahkan agar orang yang telah bemadzar untuk

berdiri dan tidak duduk, tidak berbicara, tidak berteduh dan berpuasa

tanpa berbuka, agar dia melanjutkan puasanya, berbicara, berteduh

dan duduk. Beliau memerintahkannya melakukan ketaatan dan

menggugurkan yang mubah. Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad

dari jalur Amr bin Syr'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, tj ]i-3r r;{
)- r c. ...t
4tt ajj y-t. o:;;i- (Sesungguhnya nadzar itu adalah sesuatu yang

diharapkan memperol eh keridhaan Allah).

Jawaban tentang kisah wanita yang bernadzar menabuh rebana

adalatr sebagaimana yang dijelaskan oleh Al Baihaqi. Bisa juga

dikatakan, bahwa di antara nadzar yang mubah ada yang berubatr

menjadi sunah, seperti tidur siang untuk menguatkan tubuh agar bisa

bangun malam, dan makan sahur agar kuat berpuasa di siang hari.

Eisa juga dikatakan, bahwa menampakkan kegembiraan karena

liernbalinya Nabi SAW dengan selamat bermakna berniat mendapat

pahala dengan itu.

Ulama berbeda pendapat mengenai boiehnya menabuh rebana

di luar perayaan walimah pernikahan dan khitan. Ar-Raf i
menguatkan pendapat yang menyatakannya mubah dalam kitab Al
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Muharrar dan diikuti oieh penulis kitab Al Minhaj, berdasarkan hadits

tadi. Sebagian ulama mengartikan, bahwa pemberian izin beliau

kepada wanita tersebut untuk memukul rebana menunjukkan bahwa

asal hal itu adalatr boleh, bukan menunjukkan pemenuhan nadzar

tersebut sebagaiman a yangtelah disinggung.

Namun, ada kejanggalan, karena riwlVat AP."d dalam hadits

Buraidalr disebutkan, )\-i l{i ,g.}zs p).iJ # it\ (Jika engkau

memang telah bernadzar, maka tabuhlah. Tapi jika tidak, maka

jangan ditabuh). Sebagian mereka me,nyatakan, bahwa makna ucapan
I at.

wanita itu, bJi-j (aku telah bernadzar) adalah, aku telah bersumpatr,

dan izin beliau itu adalah untuk membebaskan dari perbuatan mubah.

Hal ini dikuatkan oleh redaksi di akhir haditsnya, |*?;i Jtt';"r'oi
# u-*Uq 063' by,p: *oh, d3'4t Sui ganwa (Jmar

masuk, lalu wanita itu pun berhenti, ftemudian Nabi SAIY bersabda,
"Sesungguhnya.syetan pun talai kepadamu, wahai Umar.')

Seandainya hal itu termasuk perbuatan untuk mendekatkan diri
kepada Allah, tentu beliau tidak akan berkata seperti itu. Namun, ini
juga tampak janggal, karena yang mubah itu dinisbatkan kepada

syetan. Jawabannya, bahwa Nabi SAVrr melihat syetan hadir

mendengarkan tabuhan tersebut, karena syetan mengharapkan

terjadinya fitnah. Namun ketika Umar datang, syetan lari darinya

karena dia tahu Umar pasti akan langsung mengingkari hal semacam

itu. Atau, sebenarnya syetan tidak benar-benar hadir, tapi merupakan

perumpamaan terhadap apa yang dilakukan oleh wanita itu. Sebab dia

melakukan sesuatu yang pada dasamya merupakan permainan yang

melengahkan. Ketika Umar masuk, wanita itu'pun merasa takut

ditegur Umar, karena Umar tidak mengetatrui adanya radzar atau

sumpah. Oleh sebab itu, Nabi SAW menyerupakan kondisi wanita itu
dengan kondisi syetan yang takut dengan kedatangan Umar.

Kisah lainnya yang serupa, adalah kisatr dua budak perempuan
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yang menyanyi di hadapan Nabi SAW pada hari Id, lalu Abu Bakar
mengingkari mereka lalu berkata, "Mengapa ada seruling syetan di
hadapan Nabi SAW." Maka, Nabi SAW memberitahu kepadanya

tentang bolehnya hal itu pada Hari Raya. Demikian pembahasan yang

terkait dengan hadits Aisyah.

Adapun hadits Anas, yaitu hadits kedua bab ini, Imam Bukhari
menyebutkannya secara ringkas. Di akhir pembatrasan tentang haji,
sebelum bab keutamaan Madinah, Imam Bukhari mengemukakan

secara lengkap, dimana bagran awalnya, 6 ,j6 ,*l u.,s3ta;-tid Gltt

'dt*r-'oi t:,-: 'rjui $ii iU.1A"Um melihat seorang pria tua yang

dipapah di antara kedua anakrtya, lalu beliau bertanya, "Mengapa

orang ini? " Mereka menjawab, "Dia bernadzar untuk berjalan. ') lalu

disebutkan haditsnya, dan di dalamnya disebutkan,*iit 6Vl 1Oo"

beliau memerintahkannya agar menaiki kendaraan).

ft'* ?o etn ,# ,f (Dari Humaid, Tsabit menceritakan

kepadalu dari Anas). Tampaknya, maksud Imam Bukhari dengan

riwayat mu'allaq ini adalah unfuk menyatakan penceritaan Humaid.
Hadits ini juga telatr diriwayatkan secna maushul dalam bab yang

telah diisyaratkan tadi pada pembahasan tentang haji, yaitu dari

Muhammad bin Salam, dari Al Fazai. Di sana juga telah saya

jelaskan orang yang meriwayatkannya dari Humaid yang menyamai

.riwayat Al Fazari, sedangkan yang meriwayatkannya dari Humaid
tanpa menyebutkan Tsabit. Imam Al Bukhari menyebutkan hadits

l.lqbatr bin Amir, 1' * jl'*'oi n*i'ojlti (saudara perempuanlat

telah bernadzar untuk berjalan kaki ke Baitullah), dan di dalamnya

disebutkan,'#7) ,#. (Dia hendalarya berjalan kaki dan menaiki

icendaraan).

Apa yang disebutkan oleh Al Mizzi dalam kitab Al Athraf, ada

kekeliruan, karena dia menyebutkan bahwa Imam Bukhari

meriwayatkannya pada pembahasan tentang haji dari Ibratrim bin
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Musa, dan pada pembahasan tentang nadzar dari Abu Ashim. Padahal,

yang terdapat dalam naskah-naskah Imam Bukhari, bahwa kedua jalur

itu disebutkan dalam bab yang disebutkan pada pembahasan tentang

haji, sedangkan hadits Uqbah tidak disebutkan pada pembahasan

tentang nadzar.

Dalam hadits Anas, Nabi SAW menyuruh orang yang

bemadzar itu agar menaiki kendaraan, sementara saudara perempuan

Uqbah, beliau suruh agar berjalan kaki dan menaiki kendaraan. Hal ini
karena orang yang bernadzar dalam hadits Anas adalah orang yang

sudah lanjut usia dan fisiknya sudah lemah. Sedangkan saudara

perempuarmya Uqbah tidak disebutkan batrwa fisiknya sudah lemah,

sehingga terkesan seolah-olah beliau menyuruhnya ag r berjalan kaki

bila mampu dan menaiki kendaraan bila tidak mampu. Inilah judul
yang dicantumkan oleh Al Baihaqi untuk hadits tersebut.

Pada sebagian jalur periwayatannya dari riwayat Ikrimah dari

Ibnu Abbas disebutkan , '*V lur 'irt ,i6i ,ry|"#lti cti: {e'el'oi
'*:u. *#:r'#.A! ,|!.+t g* {non*a saudara perempuan Uqbah

bernadzar untuk melaksanakan haji dengan berjalan kaki, maka

beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak memerluknn jalan
kakinya saudara perempuanmu, oleh sebab itu dia sebailorya menaiki

kendaraan dan menyembelih korban unta). Asalnya terdapat dalam

riwayat Abu Daud dengan redaksi, tfri uifi (Dan sebailcnya

menyembelih hewan latrban). Dengan demikian, orang yang

menisbatkan kepadanya bahwa ia meriwayatkan hadits ini dengan

redaksi, {:.6.#i (Dan dia sebailorya menyembelih korban unta) telah

melakukan kekeliruan.

Selain itu, dia meriwayatkannya dari jalur lainnya, dari

Ikrimatr tanpa menyebutkan tentang korban. Diriwayatkan juga oleh

Al Hakim dari hadits Ibnu Abbas dengan redaksi, ,;,libl,,Sti J*: rE

W I tit *s'.* t1"; :'Jui .|:;ir *b ',#-'^3;s ,*;Jr jl'*'ot '4i;
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hr ii u,l ,:n;lsbi ls"ororg taki-taki datang tatu

berkata, "sesungguhnya saudara perempuanlw telah bersumpah

untuk berjalan kaki ke Baitullah, dan sesungguhnya berjalan knki itu
menyulitkannya." Maka beliau bersabda, "Suruhlah dia agar menaiki
kendaraan bila tidak mampu berjalan kaki. Allah tidak butuh

menyulitkan saudara perempuanmu itu.') Diriwayatkan pula dari
jalur Kuraib, dari Ibnu Abbas, bl crtu gi oi,!t l?i6-,Jui irj;q
W-'r&. j qtr'd,a.l* +tl :y{a-t 3rr Lt 'i6i .ry6 #
(Seorang laki-laki datang lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya saudara perempuanlru telah bernadzar untuk
melal<sanakan haji dengan berjalan kakL" Maka beliau bersabda,
"Sesungguhnya Allah tidak membuat apa pun untuk mencelakakan

saudara perempuanmu itu. Dia sebailvtya melalaanakan haji dengan

menaiki kendaraan, kemudian menebus sumpahnya itu.')

Diriwayatkan oleh para penulis kitab As-Sunan dari jalur

Abdullalr bin Malik, dari Uqbah bin Amir, dia berkata, bt ;f ;r:ty
'&t'; ,:J,fi ,:#i rr h' ,J2 l' )bj.u.i |2f it 4r{zi * +rt "e*

yJWu CiV?t'#X;i (Satudara perempudnlat telah bernadzar

untuk menunaikan haji dengan berjalan kaki dan tanpa penutup

wajah. Lalu alru menyampaikan nadzar itu kepada Rasulullah SAW,

maka beliau pun bersabda, "Suruhlah saudara perempuanmu agar
mengenakan penutup wajah, menaiki kendaraan, dan berpuasa tiga

hari.')

At-Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari, bahwa riwayat yang

r,menyebutkan redaksi korban adalah redaksi yang tidak shahih. Ath-

?habarani meriwayatkan dari jalur Abu Tamim Al Jaisyani, dari

Uqbah bin Amir mengenai kisah ini,i1r"6 eg Nr 4'*'oi criu

{Dia bernadzar untuk berjalan kaki ke Ka'bah tanpa alas kaki dan

t anp a tutup kep ala). Di dalamnya juga disebutkan, C t';tl ) V?.
(Dia hendalotya menaiki kendaraan, mengenakan'[tutup kepala dan
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alas kakiJ dan berpuasa). Ath-Thahawi juga meriwayatkan redaksi

serupa dari jalur Abu Abdinahman Al Hubuli, dari Uqbah bin Amir.

Selain itu, Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari

Abu Hurai rah, 'p.il .rjir' )i, e ry" &t *p h' & l' J'iit q.
t; i,6'd,i'oi c'''k d@ ,6-ia ry6bqli1;t $$ ,&)\'+'-,f )W,
t-1; U;A) W.q.'# \h; ;Jrii ,qF z:at)1 exi:i (Ketika Rasututtah

SAW berjala di tengah malam, tiba-tiba tampak sosok yang membuat

unta lari darinya. Ternyata itu adalah seorang perempuan telanjang

dengan rambut tergerai. Wanita itu kemudian berkata, "Alat telah

bernadzar untuk berhaji dbngan berialan kaki sambil telanjang dan

menguraikan rambutlat." Maka beliau bersabda, "suruhlah dia agar

mengenakan p akaiannya, dan mengalirkan darah [b erkorb anJ . ")

A1 Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Al Hasan, dari Imran

secara marflt','*i, rj:l-i +-i;ii b6 d-"ot VYi tu ti1 (Apabita 
.

seseorang dari kalian bernadzar untuk naik haii dengan berjalan kaki,

maka dia hendalotya mengorbankan seekor korban dan menaiki

kendaraan). Namun sanad hadits inimunqathi'.

Hadits ini menunjukkan bahwa nadzar untuk mendatangi

Baitullah dianggap sah. Sementara menurut riwayat dari Abu Hanifah,

bila tidak meniatkan haji atau pun umrah maka tidak sah. Kemudian

bila dia menadzarkannya dengan berkendaraan maka harus dipenuhi,

dan bila berjalan kaki maka harus berkorban karena tersedianya biaya

kendaraan yang tidak digunakan. Dan bila menadzarkannya berjalan

kaki, maka itu harus dipenuhi dari sejak ihram hingga selesai umrah

atau haji. Demikian menurut pendapat dua sahabat Abu Hanifah. Jika

dia menaiki kendaraan karena suatu udzur, maka itu mencukupinya,

namun menurut salah satu dari dua pendapat Imam Syaf i, dia harus

berkorban.

Para ulama berbeda pendapat, apakah. korbarurya itu berupa

unta atau kambing? Kemudian bila dia menaiki kendaraan tanpa udzur
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maka dia wajib berkorban. Menurut ulama Maliki tentang orang yang

lemah, dia kembali lalu berjalan dari tempat dia mulai menaiki

kendaraan, kecuali bila dia benar-benar tidak mampu, maka dia harus

berkorban. Namun dalam semua jalur periwayatan hadits Uqbah tidak

ada yang mengindikasikan harus kembali. kri adalatr dalil bagi Imam

Syaf i dan yang mengikuti pendapatnya. Sedangkan menurut

Abdullalr bin Az-Ztbair, tidak ada kewajiban apa-apa.

Al Qurthubi mengatakan, bahwa redaksi tambahan 'berkorban'

diriwayatkan oleh para periwayat yang tsiqah sehingga tidak tertolak.

Tidak adanya tarnbatran redaksi ini dari yang tidak menambahkannya

bukan dalil untuk mematahkan riwayat yang menyebutkannya. Dia
juga berkata, "Menggunakan hadits ini sebagai dalil diwajibkannya

kembali cukup jelas, sedangkan dalil yang digunakan Imam Malik

adalatr apa yang diamalkan oleh orang-orang Madinah."

Catatan:

Ada yang berpendapat, bahwa laki-laki yang disebutkan dalam

hadits Anas adalah Abu Israil yang disebutkan dalam hadits lbnu

Abbas setelah bab ini. Demikian pendapat yang dinukil oleh

Mughlathai dari Al Khathib, dan itu menurut susunannya, karena

sebenamya Al Khathib menyebutkan demikian mengenai laki-laki

yang disebutkan dalam hadits Ibnu Abbas di akhir bab ini. Perbedaan

kedua kisah ini cukup jelas sehingga tidak perlu dijelaskan.

Adapun hadits Ibnu Abbas tentang orang yang thawaf dengan

dituntun oleh tali kekang, yaitu hadits ketiga pada bab ini. Imam

Bukhari meriwayatkannya dengan sanad dari Abu Ashim dari Ibnu

Surarj dengan redaksi, iJrrt 9-* \l f /rg<lu'J'*:"lq: s;i'1 lBeliou

pernah melihat seorang laki-laki thawaf di Ka'bah dengan tali keknng

stau lainnya, lalu beliau memotongpya). Setelah itu dia

meriwayatkannya dengan sanad dari Ibrahim bin Musa, dari Hisyam
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bin Yusuf, dari Ibnu Juraij dengan redaksi, gJyrz;tKiu O'k;}";
e#. 6ttbt ;71 jq\&, *" ht,P At WLti' #1 G yth,rlQi'fi
(Dia melintas saat beliau sedang thawaf di Ka'bah bersama

seseorang yang menuntun orang lain dengan tali kendali pada

hidungnya. Maka Nabi SAW memotongnya dengan tangannya,

kemudian menyuruhnya agar menuntunnya dengan tangannya).

jry;t adalah lingkaran yang terbuat dari rarnbut atau bulu

yang dikenakan pada hidung unta untuk mengikat tali kekang

sehingga mudah dikendalikan. Dalam bab "Ucapan di dalam Thawaf'
pada pembahasan tentang haji telah dikemukakan dari kedua jalur ini,
dari Ibnu Jaraij. Selain itu, saya teiah menyebutkan pendapat-pendapat

tentang nama orang yang menuntun dan yang dituntun itu, serta

tentang maksud dimasukkarurya dalam bab nadzar. Saya juga telah

menyebutkan bahwa An-Nasa'i pun meriwayatkannya dari jalur

lainnya, dari Ibnu Juraij yang di dalamnya disebutkan bahwa dia telah

menadzarkan itu. Kemudian Ad-Dawudi berdalil dengan ini dalam

menyatakan, bahwa orang yang menadzarkan sesuatu yang tidak

mengandung ketaatan kepada Allah, maka nadzarnya tidak satr. Lalu

dikemukakan tanggapan Ibnu At-Tin dan jawaban Ad-Dawudi yang

membenarkarmya.

Hadits Ibnu Abbas, yaitu hadits keempat pada bab ini, juga

telatr dijelaskan dalam bab tersebut.

Abdul Wahhab yang disebutkan secara mu'allaq di akhir bab

ini adalah Ibnu Abdil Majid Ats-Tsaqafi. Ini dijadikan pedoman oleh

orang yang berpendapat bahwa bila ada perbedaan di antara orang-

orang mengenai maushul atau mursal-nya suatu riwayat, maka yang

dikuatkan adalah yang maushul karena ada kelebihan ilmu padanya.

Hal ini karena Wuhaib dan Abdul Wahhab sama-sama periwayat yang

tsiqah, dimana Wuhaib mengemukakan secara maushul sedangkan

Abdul Wahhab mengemukakan secara mursal. Namun demikian

Imam Bukhari men-shahih-kanrrya. Yang kami ketahui tentang
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metode istiqra'dari sikap Imam Bukhari, bahwa dia tidak melakukan

ini secara pasti, tapi tergantung tarjihnya, kecuali bila kadarnya sama

maka didahulukan riwayat yang maushul. Yang terjadi di sini, bahwa

yang mengemukakan secara maushul lebih banyak daripada yang

mursal-

Al Isma'ili berkata, "selain Wuhaib, redaksi ini diriwayatkan

secara maushul oleh Ashim bin Hilal dan Al Hasan bin Abi Ja'far.

Sementara yang mengemukakan secara mursal di samping Abdul

Wahhab adalatr Khalid Al Washiti."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ktralid adalah periwayat yang

kredibel, sementara Ashim dan Al Hasan rnasih diperbincangkan.

Oleh sebab itu, kedua sisi tersebut seimbang sehingga yang

didatrulukan adalah riwayat yangmaushul.Hadits ini dinukil juga dari

jalur lainnya sehingga lebih menguatkannya, yaitu diriwayatkan oleh

Ndtxrazzaq dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Abu Israil.

'\ir;- F: *-=ia iur ,tb'flt fi, (Ketika Nabi SAW sedang

berkhutbah). .dl Khathib menambahkan dalam kitab Al Mubhamat

dari jalur lainnya, zfiiJ fut @ada hari Jum'at).

frr'# til, (Tiba-tiba beliau mendapati seorang laki-laki).

Dalam riwayat Abu Ya'la dari Ibratrim bin Al Hajjaj, dari Wuhaib

disebutkan , #i'# ,tf '&Y\1. (Ketika beliau menoleh, tiba+iba

beliau tnendapati s eoritng laki-laki).

PLt (Sedang berdiri). Abu Daud menambahkan dalam

riwayatnya dari Musa bin Isma'il, gurunya Imam Bukhari dalam

hadits ini, u,l,.lt-Jl ,F+ (Di terik matahari). Demikian juga yang

disebutkan dalam riwayat Abu Ya'|a. Sementara dalam riwayat

Thawus disebutkan dengan redaksi, W-,Y.t;'lis (s"*"ntara Abu

Israil sedang shalat).
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,P1;1 3J ,$Jt ,'Je JLi (Maka beliau pun menanyakan

tentang orang tersebut. Mereka [para sahabatJ kemudian menjawab.,,

"Dia adalah Abu Israil.') Dalarn riwayat Abu Daud disebutkan, :r;116

h,nt, A '# (Mereka [para sahabatJ kemudian menjawab, "Dia

adalah Abu Israil.') Al Khathib menambahkan dalam riwayatnya,

f-jb"S"i lS"orong laki-laki d.ari sulru Quraisy).

?,*-'oi tU (Dia telah bernadzar untuk berdiri). Al Baidhawi

berkata, "Konteks lafaztnya adalah menanyakan tentang namanya.

Oleh karena itu, mereka menyebutkan namanya, lalu mereka

menambahkan keterangan tentang perbuatannya. Kemungkinan juga

beliau menanyakan tentang perihalnya, lalu mereka menyebutkannya,

dan menambahkan dengan menyebutkan namanya. Kemungkinan lain,

karena pertanyaan beliau bisa berarti ini dan itu, maka mereka

menyebutkan keduanya (yakni namanya dan perihalnya)."

'l+;', :-t1 (Tidak berteduh). Dalam riwayat Al Khathib

disebutkan dengan redaksi, r-lllr ,cj,|W (Dan berdiri di [bawah

terikJ matahari).

it) (Suruhlah dia). Dalam riwayat Abu Daud disebutkan dalam

bentuk jamak, t\l] (Suruhtah dia). Sedangkan dalam riwayat Thawus

disebutkan,'nii;$i .ri4.Qega, dia duduk dan berbicara).

Di kalangan para satrabat tidak ada yang bersekutu pada nama

panggilan Abu Israil. Mengenai namanya ini, ada perbedaan pendapat,

ada yang berpendapat bahwa namanya adalah Qusyair, ada juga yang

mengatakan Yusair, ada pula yang berpendapat, Qaishar (kaisar)

sebutah raja Romawi, ada juga yang mengatakan Qaisr; balikan ada

yang berpendapat namanya Qais. Dia adalah keturunan Quraisy Al
Amiri. Ibnu Al Atsir dalam kitab Ash-Shahabah, mengikuti yang

lainnya mencantumkan biografinya dengan judul "Abu Israil Al
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Anshari". Setelah itu Al Karmani terpengaruh sehingga dia

menyatakan bahwa Abu Israil berasal dari golongan Anshar. Yang

benar adatrah pendapat yang pertama (yakni keturunan Quraisy).

Pelaiaran vane dapat diambil:

1. Sikap diam terhadap perkara mubah tidak termasuk perbuatan

taat kepada Ailah. Abu Daud meriwayatkan dari hadits Ali, IJ

iHil' dtSUU '.. (Dan tidak pula aht berdiam ftidak

berbicaral seharian hingga malam). Pada pembatrasan tentang

sirah Nabi SAW telatr dikemukakan perkataan Abu Bakar Ash-

Shididiq kepada seorang wanita, "Sesungguhnya ini 
-yakni

diam- termasuk perbuatan jahiliyah."

2. Setiap perbuatan yang menyakiti atau rnenyulitkan manusia

yang tidak ada tuntutan syariatrnya dalam Al Qur'an dan

Sururah, seperti berjalan tanpa alas kaki atau duduk di bawah

terik matatrari, tidak termasuk ketaatan kepada Allah dan

bernadzar untuk berbuat seperti itu dianggap tidak satr. Sebab

dalam hadits tadi, Nabi SAW menyuruh Abu Israil agar

melanjutkan puasanya sedangkan yang lain tidak. Ini artinya

bahwa puasa itu tidak menyulitkannya, dan beliau

menyuruhnya agar duduk, berbicara dan berteduh.

3, Al Qurthubi berkata, "Kisah Abu Israil ini merupakan dalil

yang paling jelas bagi jumhur tentang tidak wajibnya kafarat

nadzar untuk berbuat maksiat, atau nadzar yang tidak

mengandung ketaatan kepada Allah. Saat menyebutkannya,

Malik berkata, 'Aku tidak pernatr mendengar bahwa

Rasulullah SAW memerintatrkan untuk membayar kafarat'."

)
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t
32. orang yang Bernadzar untuk Berpuasa Beberapa Hari,lalu

Bertepatan dengan Hari Raya Kurban atau Fithri

^,r'J,-"'fi ,'€&r!i;? g;i / # G,L'afr,; ;.; cL

:l;: * eU't o( ,r ,t, * .F r:iz ?nt u*, * G it
i;i ,'r ;;, 6E ori S :sui ,hi'ri ;;.bi t;i,i i*

.4r*,s j- | : p,, &\i t;.'ii_ *_'f ,:-^,;

6705. Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Hakim bin
Abu Hurrah Al Aslami menceritakan kepada kami, bahwa dia pernah
mendengar Abdullah bin Umar RA ditanya tentang seorang laki-laki
yang bemadzar, bahwa tidak ada satu hari pun yang dialaminya
keuali dia akan berpuasa" lalu bertepatan dengan hari raya Adtrha
atau Fithri. Dia kemudian menjawab, "sungguh telah ada suri teladan
yang baik bagi kamu pada diri Rasuluilah. Beliau tidak pernah
berpuasa pada hari raya Adhha dan Fithri, serta beliau tidak
berpandangan untuk berpuasa pada kedua hari tersebut."

oi tjii ,,:u" ,l,b'., firr ,* i;'{ * ,Jv -n i. :s-; *
. .,',-,ir ii i'lr * LJlj;i J ;A;i .:i iwj ;; y .;;t
iL-fr ,g; ;aG .7ir ?; ti oi qt ,Sr ov, ht }i :Jui

.r:), t;-''t +
67M- Dart ziyad bin Jubair, dia berkata" "Aku sedang bersama

Ibnu umar, lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya dia berkat4
'Aku telatr bernadzar untuk berpuasa setiap hari Selasa, atau Rabu
selama hidupku. t alu hari itu bertepatan dengan hari raya Kurban'.
Maka lbnu umar berkata, 'Allah terah memerintahkan untuk

I
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memenuhi nadzar, namun kita dilarang berpuasa pada hari raya

Kurban'. Pria itu kentudian mengulangi (pertanyaan itu) kepadanya,

maka Ibnu Umar pun menjawab seperti tadi, tidak lebih dari itu."

Keterangan Hadits:

(Bab Orang yang bernadzar untuk berpuasa beberapa hari).

Maksudnya, hari-hari tertentu. (Lalu Bertepatttn dengan Hari rayu

Kurbqn tilau Fithti). Maksudnya, apakah boleh berpuasa di hari

tersebut ataukah diganti di hari lainnya, ataukah harus membayar

kafarat? Ijrna' ulama menyatakan, tidak boleh berpuasa pada Hari

Raya Fithri dan Adha, baik sebagai puasa tathawwu'(sunah) maupun

nadzar; baik keduanya atau salah satunya ditetapkan dengan nadzar

atau pun keduanya atau salah satunya terjadi secara kebetulan pada

waktu yang Sama. Jika Seseorang bernadzar maka menurut Jumhur,

nadzamya tidak berlaku, sedangkan menurut ulama Hanbali, ada dua

riwayat tentang wajibnya mengqadha'.

'sementara itu Abu Hanifah mengemukakan pendapat yang

berbeda, dia berkata, "Jika harinya tiba lalu dia berpuasa, maka itu

sebagai nadzarnya."

Penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan di akhir

pembahasan tentang puasa. Di sana juga saya telah mengemukakan

perbedaan pendapat mengenai penetapan hari yang dinadzarkan oleh

laki-laki tersebut, dan apakah itu bertepatan dengan Hari Raya Fithri

atau Adha. Tapi saya belum menemukan namanya walaupun banyak

jalur periwayatannya. Kemudian saya menemukan di dalam Tsiqat

Ibnu Hibban dari jalur Karimah binti Sirin hadits, ,Utii ;t;"L $.Yil;
?nr';i ,'J6 .i4,'ii-'jlt ,a:tl;7'?'ttr;a31'Ss itll'or 4 etk

A ' 'it-') 
,:#'2 ,s'Jit ,,rl'x (Bahwa clia:i,ir iii* ,f ru"') *lt J,'& 1' ,

pernah bertanya kepada lbnu (Jmar, "Aku menetapkan atas diriku

untuk berpuasa setiap hari Rabu, dan'selcarang ini hari Rabu, namun
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hari ini juga hari raya Kurban." Maka Ibnu Umar berkata, "Allah

telah memerintahkan untuk memenuhi nadzar, dan Rasulullah SAW

telah melarang berpuasa pada hari raya Kurban.") Para

p eriwayatnya terperc aya.

Seandainya para periwayat tidak menyebutkan bahwa yang

bertanya itu seorang laki-laki, tentu nama yang tidak diketahui itu
saya tafsirkan sebagai Karimah, apalagi di dalam sanad pertama

disebutkan dengan redaksi, 
'J*' 

(Oitanya), sehingga penanyanya bisa

laki-laki atau perempuan. Tampak dari riwayat Ibnu Hibban, bahwa

yang bertanya itu seorang wanita, sehingga ini menafsirkan yang tidak
jelas dalam riwayat Hakim. Beda halnya dengan riwayat Ziyad bin
Jubair, karena menyebutk*, "pr")li (Lalu seorang laki-laki

bertanya kepadanya). Kemudian saya menemukan hadits ini dalam

kitab Ash-Shiyam karya Yusuf bin Ya'qub Al Qadhi, dia

meriwayatkannya dari Muhammad bin Abi Bakar A1 Muqaddami,
gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan

oleh Abu Nu'aim dari jalumya, dan begitu pula yang diriwayatkan

oleh Al Isma'ili dari jalur lainny4 dari Muhammad bin Abi Bakar Al
Muqaddami dengan redaksi, 'tJJ 

h) tf 
'fr i. lt'* JI.:/ei'*'^fi

(Bahwa dia mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah

bin Umar tentang seorang laki-laki yang bernadzar) lalu disebutkan

haditsnya.

Redaksi riwayat pertama mengindikasikan bahwa hal tersebut

tidak boleh dilakukan menurut Ibnu LJmar, karena redaksinya

menyebutkan, bahwa dia mengatakan, i;i it ):rt,/ F o'g'rd

W* ,sr-\ P,t ,*\i ?r-?i{'r?r-i ,ii; lsungguh tetah ada

suri teladan yang baik pada diri Rasulutlah. Beliau tidak pernah

berpuasa pada Hari Raya Adhha dan Fithri, serta beliau tidak

berpandangan untuk berpuasa pada kedua hari tersebu). Sementara

dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan redaksi tambahan di akhir, ir-i
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iik f,i?:fr :'J\iJ ,o&)).|$,1|2f ii ,* U.'u,J3i- gunus bin ubaid

berkata, "Alru kemudian menceritakan hal itu kepada Al Hasan, maka

dia pun berkata, 'Berpuasa sehari untuk menggantinya'.") Dia
meriwayatkarurya dari jalur Muhammad bin Al Minhal bin Zurai',
yaitu jalur yang diriwayatkan oleh Imam Buktrari dari jalurnya.

Al Karmani berkata, "Kalimat t-; (Beliau tidak pernah)

maksudnya adalah Rasulullah SAW. Sedangkan kalimat s:/ \i (dan

kami tidak memandang) disebutkan dengan bentuk kalimat orang

pertama tunggal, sehingga ini termasuk perkataan Abdullah bin Umar.

Pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan dengan bentuk orang

ketiga, dan fa' il -nya (yang mengatakarurya) adalatr Hakim. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Yusuf bin Ya'qub

itu disebutkan dengan redaksi, ?ii:H *) * 1,' ,rl,; :, ,:r}ti

$*r-)U-l: *4tit-1'),fr\i (Rasulullah SAW tidak pernah

berpuasa pada Hari Raya Adhha dan tidak pula pada Hari Raya

Fithri, serta tidak juga memerintahkan untuk berpuasa pada kedua

hari tersebur). Seperti itu juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat

Al Ismaili. Sementara Al Karmani, berdasarkan beragamnya kisah ini,

menyatakan bahwa mungkin saja ijtihad Ibnu Umar berubah, lalu dia

memastikan larangan setelah sebelumnya dia ragu. Sebenarnya,
'iawaban Ibnu Umar dari pertama sampai akhir tidak menyatakan

iarangan berkenaan dengan kisah ini. Saya telah memaparkan masalah

ini dalam bab "Puasa pada Hari Raya Kurban""

,*'tLbi, {Latu orang itu mengulangi [pertanyaan

kepadanya). Ibnu A1Minhal menambahkan di dalam riwayatnya,

i.id iXj' *b tlol,iiit il I h')t jt (ta" turbayangkan oteh orans

itu bahwa lbnu Umar tidak memahami [pertanyaannya], maka dia

pun mengulangi perkataannya untuk kedua kalinya).
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33. Apakah Tanah, Kambing, Tanaman dan Barang-Barang

Termasuk dalam Sumpah dan Nadzar?

'C t*:ri'*i,*; ;e ?ut ;*'A # iC :'fr ,r Ss,

Ar'-rU:) \Abi'*',4';t1,,1t .ry'*:ri 6 \6'wi
Ibnu Urnar berkata, "IJmar berkata kepada Nabi SAW, 'Aku

memperoleh sebidang tanah yang belum pernah aku peroleh sebagai

harta yang paling berharga'. Beliau bersabda, 'Bila engkant mau,

engkau waka/kan pokolorya, dan sedakahkan dengan (hasil)nya'."

,;*;.U\
"f- 

"'"*. 
^;lU'$ ;Gt

.*;.ir ;r,{; i y,sr.

Abu Thalhah berkata kepada Nabi SAW, "Hartaku yang paling

aku cintai adalah Bairuha' 
-yaitu 

kebun miliknya yang menghadap

ke arah masjid-."

..e, .o.,?.. o1. 1. l. !. tcr. ., ,/e /, '1,! l.c..t I o,
f ey- *S * irtl .,L.a lt )yt e b-f :utu o;7 

G-..1 f

;e ,tr, ,sr^:ti ,1tnt1 oat: ir;'!i \\q\) tTi e ?
t* &3;a?" ,k !, )"),*:) i'^?ti)ti Ju. r*:r U
6-At ,*\ A.*r ,1r'1il, ,* lnt ,S'ii'^L; ,?t'; iri
hn ;* !'t {;:e>L:r*|r4 A ui, €)t4ort tiy g
'l;,iril::-;i,'; V:;,6r ;nri ,:,railc'rb ttl:t,,1,t *
t^iti otrt'iJ3:'t'o\,r'i4 ,5;$\ ,k ,p"r;t\t ,k lt
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6707. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Kami pernah berangkat

bersama Rasulullah sAw pada perang Khaibar, lalu kami tidak

memperoleh harta rampasan berupa emas maupun perak, kecuali harta

berupa pakaian dan barang-barang. Tak lama kemudian seorang laki-

laki dari kalangan Bani Adh-Dhubaib yang biasa dipanggil Rifa'ah

binzaidmenghadiahkan seorang budak kepada Rasulullah SAW yang

bemama Mid'am. Rasulullah sAw kemudian memerintahkan agar

menuju ke Wadi Al Qura. Sesampainya di Wadi Al Qura, ketika

Mid'am sedang menambatkan hewan tunggangan Rasulullah SAW,

tiba-tiba sebuah anak panah nyasar (mengenainya) sehingga

membunuh Mid'am, maka orang-orang pun berkata, 'Selamat, dia

memperoieh surga'. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda,

'selrali-kali tidak. Demi Dzat yang jiwalru berada di tangan-Nya,

sesungguhnya mantel yang diambilnya dalam perang Khaibar yang

termasuk harta rampasan perang yang belum dibagikan, akan

menyalakan api padanya'. Ketika orang-orang mendengar itu, maka

seorang laki-laki datang membawakan satu atau dua tali sandal kepada

Nabi SAW, lalu berkata, 'Satu tali sandal dari api, atau dua tali sandal

dari api'."

Keteransan Hadits:

{Bab apakah tanah, kambing, tanaman dan barang-barang

tcrmasuk dalam sumpah dan nadzarT) Ibnu Abdil Barr mengatakan

yang kemudian diikuti oleh jamaah, "Menurut bahasa Daus,

kabilalrnya Abu Hurairah, bahwa kata al maal adalah selain barang

berharga, yaitu seperti barang-barang perkakas dan pakaian'"
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Sedangkan menurut jamaah, al maal adalah barang berharga

seperti emas dan perak. Yang dikenal dari perkataan orang-orang

Arab, bahwa setiap yang bisa dikembangkan dan dimiliki maka itu
adalah al maal. Di dalam judul ini Imam Bukhari mengisyaratkan

kebenaran hal itu, karena dia menyeb,utkan dalam beberapa haditsnya,

seperti perkataan IJmar, '^;r'Pili f'- *t t $:tl'c*i <dta,

memperoleh sebidang tanah yang aku belum pernah peroleh sebagai

harta yang paling berharga),perkataan Abu Thalhuh, l-l! d.t:iltGi
-*;. (Hartaht yang paling aht cintai adalah Bairuha), dan

perkataan Abu Hurairah, u3s2 fi til iili il (Kami tidak memperoleh

harta rampasan berupa emas maupun perak).

Ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 5,

€r9-;f ,qll.lt tii \t (Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-

orang yang belum sempurna akalnya, harta [merekn yang ada dalam

kelausaanJnz). Sebab ayat ini mencakup semua yang dimiliki oleh

manusia. Sedangkan perkataan ahli batrasa,,"Orang-s1ang Arab tidak

rnenyandangkan sebutan al maal secara mutlak kecuali untuk unta

karena dianggap spesial oleh merek4" maka hal ini tidak menoiak

balrwa sebenamya mereka juga menyandangkan sebutan al maal

unfuk selain unta, karena mereka juga menyandangkannya untuk

temak-temak lainnya selain unta.

Pada pembahasan tentang sirah disebutkan, .1ri;ti \fJ.'cbi
(Lalu dia menelusuri harta). Maksudnya, kebun-kebun. Disebutkan

juga, JrJr ibl*{.V upj (Dan beliau melarang menyia-nyiakan harta).

Ini mencakup setiap yang bisa berkembang. Ada yang berpendapat,

bahwa yang dimaksud di sini adalah uffig, ada juga yang berpendapat

batrwa maksudnya adalatr semua jenis binatang. Selain itu, dalam

hadits disebutkan , 'JW i:$i lf t Uti ,O\\t'u'!,E ti (Rezeki

apa pun yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak

menantikannya, maka ambillah . itu dan lcembangkanlah). Ini
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mencakup setiap yang dapat dikembangkan. Ketiga hadits itu
diriwayatkan dalam kitab Ash-Shahihain dan juga dalam kitab Al
Muwaththa'.

Diceritakan dari Tsa'lab, bahwa al maal adalah sesuatu yang

dikenai kewajiban zakat, baik sedikit maupun banyak. Sedangkan

yang kurang dari itu, maka tidak disebut al maal. Demikian juga

pendapat yang dinyatakan oleh Ibnu Al Anbari. Yang lain

mengatakan, bahwa pada asalnya al maal adalah barang berharga,

kemudian digunakan sebagai sebutan untuk setiap barang yang

dimiliki.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai orang yang

bersumpah atau bemadzar bahwa dia akan bersedekah dengan

hartanya sebagaimana yang telah dinukil pada bab "Bila
Menghadiahkan Hartanya". Di antaranya ada yang berpendapat seperti

Abu Hanifah, bahwa nadzamya tidak berlaku kecuali pada apa yang

diwajibkan zakat padanya. Ada juga yang berpendapat seperti Malik,
bahwa itu berlaku pada semuayangbisa disebut al maal.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits-hadits bab ini menguatkan

pendapat Malik dan yang mengikutinya."

Al Karrnani berkata, "Perkataan Imam Bukhari, 'Apakah

termasuk', artinya apakah sah bersumpah atau bernadzx dengan hal-

hal tersebut, seperti: 'Demi Dzat yangjiwaku berada di tangan-Nya,

sesungguhnya mantel ini sungguh akan menyalakan api padanya' atau

'"Ianah ini untuk Allah', dan sebagainya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dipahami oleh Ibnu Baththal

lebih tepat, karena dia mengisyaratkan bahwa maksud Imam Buhhari

adalatr menyangkal pendapat yang menyatakan, bahwa bila seseorang

hersumpah atau bernadzar untuk menyedekahkan seluruh hartanya,

maka itu adalah khusus harta yang dikenai zakat. Jadi, tidak mencakup

semua harta yang dimilikinya selain itu.

Muhammad bin Nashr Al Marwazi menukil dari Abu Hanifah
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dan para sahabatnya dalam kitab Al lkhtilaf, tentang orang yang

bernadzar menyedekahkan seluruh hartanya, "Ia menyedekahkan apa

yang wajib dizakati, berupa emas, perak dan binatang ternak. Namun

tidak termasuk harta yang tidak wajib dikenai zakat, seperti tanah,

rumah, perkakas rumah, budak, keledai dan sebagainya. Karena semua

itu tidak wajib dizakati."

Kemudian dia menukil pendapat dari beberapa madzhab

lainnya sebagaimana yang telah saya kemukakan pada bab "Orang

yang Menghadiahkan Hartanya".

Berdasarkan hal ini, maka maksud Imam Bukfiari adalah

menyepakati jumhur, dan bahwa al maal adalah sebutan untuk setiap

harta yang bisa dikembangkan. Imam Ahmad menyebutkan bahwa

orang yang berkata, "Semua hartaku diperuntukkan bagi orang-orang

miskin," maka itu diartikan sesuai dengan niatnya, atau berdasarkan

pengetahuannya. Kondisi ini juga berlaku bila hal itu dikatakan oleh

orang badui, karena bila dikatakan oleh orang badui maka diartikan

unta.

Hadits Ibnu Umar yang menceritakan perkataan Umar itu telah

dikemukakan secara maushul beserta penjelasannya pada pembahasan

tentang wasiat.
'ziJb fr]-Si (Abu Thathah berknta). Maksudnya, Zaid bin

Sahal Al Anshari. Riwayatrya juga telatr dikemukakan secara

maushul dari hadits Anas pada bab wakaf, sedangkan penjelasarurya

telah dipaparkan pada pembahasan tentang zakat.

Penjelasan hadits Abu Hurairah telah dikemukakan dalam bab

"Perang Khaibar" pada pembahasan tentang peperangan. Di dalamnya

disebutkan, Ld,i +tilr:iryti tl.l;l,fr rA, 
i.1U p (Lalu kami tidak

memperoleh harta rampasan berupa emas maupun perak, kecuali

harta, pakaian dan barang-barang). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat mayoritas periwayat. Sedangkan dala:n
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riwayat A1 Qasim dan A1 Qa',nabi redaksi, Tt$tl disebutkan dalam

bentuk athf. Sebagian orang mengatakan, bahwa pemaknaan

berdasarkan logat suku Daus perlu diteliti lebih jauh, karena Abu

Hurairah mengecualikan emas dan perak dari harta. Sehingga ini

menunjukkan bahwa emas dan perak termasuk itu, hanya saja

redaksinya terpisah, sedangkan t! ftecuali) disini bermakna 'A

(tetapi).

Namun yang terlihat bahwa pengecualian itu adalah

pengecualian dari harta rampasan perangyang terdapat pada redaksi,

fJ p (Lalu kami tidak memperoleh rampasan). Jadi, dia menafikan

mereka memperoleh harta yang berharga, dan menyatakan bahwa

mereka hanya memperoleh harta. hi menunjuk&an bahwa

menurutnya, al maal adalatr selain harta berharga, dan itulah yang

dimaksud.

?ri"&i (Anak panah nyasar). Maksudnya, tidak diketahui

siapa yang melepaskannya.

lt j:lt (Tali sandal). Maksudnya, tali kulit untuk sandal'
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84. KITAB KAFARAT (DENDA ATAS
PELANGGARAN) SUMPAH

1. Firman Allah Ta'ala, iilij e:P id"|^ii& "Maka kafaratnya

(denda pelanggarail sumpah) ialah memberi makan sepulah orang
miskin.)'(Qs. AI Maaidah [5]: 89)

'tl ytb il l* u"tr-qt)"*r; ,; *:t $L \t .v'ott ;i s't

'rf ,i prA G og t1 :if.21 ,$;, c* ,tt f f 4 .(#
.ttat ,J,t:,t &) tr\, ,)-*i;ti u, .r+.i\+6r:r. l' J .- L, q) r' t -1 '.

Dan apa yang diperintahkan Nabi SAW ketika turunnya ayat,
*Malra dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau

*erhtrban." Disebutkan dari Ibnu Abbas, Atha' dan Ikrimah, "Semua

bentuk 'atant, atau' di dalam Al Qur'an, maka pelakunya boleh

.rnemilih." Nabi SAW memberikan pilihan kepada Ka'ab dalam

rnasalatr fidyah.
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6708. Dari Ka'ab bin Ujratr, dia berkata, "Aku menemuinya-

yakni Nabi SAW-, lalu beliau bersabd4 'Mendekatlaft'. Maka aku

pun mendekat, lalu beliau bersabda, 'Apakah penyakitmu itu
menyusahkanmu?' Aku menjawab, 'Ya'. Beliau bersabda, 'Fidyahnya

adalah berpuasa, atau bersedekah, atau berlarban'."

Ibnu Aun mengabarkan kepadaku dari Ayyub, dia berkat4

"Berpuasa selama tiga hari, atau berktnban seekor kambing, atau

rnemberi makan enam orang miskin."

@:
(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab tebus an sumpah). Dalam

riwayat selain riwayat Abu Dzar disebutkan, 'bab", sedangkan

riwayatnya dari Al Mustamli me,nyebutkan, (Kitab Kafarat Sumpah).

Disebut kafarat karena dapat menutupi (menghapus) dosa. Dari situ

petani juga disebut kofir, karena dia menutupi benih.

Ar-Raghib berkata, "Kafarat adalah apa yang diberikan

(dilakukan) oleh orang yang melanggar sumpah. Digunakan juga

untuk istilatr kafarat membunuh dan kafarat zhihar. Asalnya dari kata

at-talfiir, artinya menutupi perbuatan sehingga menjadi seperti tidak

pernah dilakukan."

Dia berkata, "Benar juga dikatakan bahwa asalnya adalah

izaalatut tal{ur (menghilangkan penutup), seperti at-tamriidh untuk
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makna izaalatul maradh (menghilangkan sakit). Allah berfirman

dalam surah Al Maa'idah ayat 65, '& €F \i3\ f$ly4' Jhi'oi W

lfl.iJ (Dan sekiranya Ahli Kitab beriman dan bertakwa, tentulah

Kami tutup [hapusJ kesalahan-kesalahan mereka). Maksudnya, Kami
menghilangkannya. Asal makna al la,tfr adalah menutupi. Contohnya,

i:j$'o:,::.:t'o:F (matahati menutupi bintang). Awan yang menutupi

matahari disebut kafir, malam juga disebut kafir karena menutupi

segala sesuatu dari pandangan. Sedangkan kalim at g>\-.Jlu. y'lt|&
artinya adalah laki-laki itu membentengr dirinya dengan senjata."

iStJ 9;:-t ?-i|JrK,jrr iirr \tj loantrrman Attah

Ta'ala, "Maka kafaratnya ialah memberi makan sepuluh orang

miskin.") Maksudnya, hingga akhir ayat ini. Ayat ini dijadikan
pedoman oleh mereka yang menetapkan jumlah tersebut, yaitu

pendapatnya jumhur yang bertentangan dengan pendapat orang yang

mengatakan, bahwa bila memberikan kepada satu orang sebanyak

yang harus diberikan kepada sepuluh orang, maka itu juga mencukupi.

Pendapat ini diriwayatkan dari Al Hasan seperti yang dinukil oleh

Ibnu Abi Syaibah. Ada juga yang mengatakan seperti itu (yakni

kepada satu orang), tapi selama sepuluh hari secara berturut-turut.

Pendapat ini diriwayatkan dari Al Auza'i seperti yang diceritakan oieh

Ibnu Al Mundzir. Selain itu, diriwayatkan juga seperti itu dari Ats-

Tsauri, tapi dia berkata, "Bila dia tidak menemukan sepuluh orang."

'ri$t--t ,i t*'u q.)u't',b &) # 1r' ,,'u; 'ntr;i c'5

{t'll-., (Dan apa yang diperintahkan Nabi SAW ketika turunnya ayat,

"Maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau

berhtrban.") Ini mengisyaratkan kepada hadits Ka'ab bin Ujrah yang

dikemukakan secara maushul pada bab ini.

+:+ir rtqE F3 *Jc?tr j* 4,?i31 g,toui s.aw

memberikan pilihan kepada Ka'ab dalam masalah fidyah).
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Maksudnya, Ka'ab bin Ujrah seperti yang disebutkan pada bab ini.

)Vur+tbi jtil oiTru,l i,i G:zif,rt:&t f* il ;F Fit-:
(Disebutkan dari lbnu Abbtas, Atha' dan llcrimah, "Semua bentuk

'atau, atau' di dalam Al Qur'an, mdkn pelalanya boleh memilih.')
Atsar Ibnu Abbas ini diriwayatkan secara maushul oleh Suffan Ats-

Tsauri dalam tafsirnya dari Laits bin Abi Sulaim, dari Mujahid, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "setiap kata if (atau) di dalam Al Qur'an

seperti firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat'1.96, ii l*'U {t4i
,!L-t \t Y:* (Maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah

atau berlnrban),maka dia boleh memilih. Dan setiap Vi # @ok"

b ar angs i ap a ti d ak m en emukan) berarti berurutan. "

Namun taits adalah periwayat yang lemah, sehingga Imam

Bukhari tidak menetapkannya. Diriwayatkan juga dari Mujahid dari

perkataannya dengan sanad yang shahih yarrg diriwayatkan oleh Ath-
Thabari dan lairulya.

Adapun atsar Atha' diriwayatkan secara maushul oleh Ath-

Thabari dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Atha' berkata, 'Semua

bentuk 'atau, atau' di dalam Al Qur'an, maka bagi pelakunya boleh

memilih rnana yang dia kehendaki."

Ibnu Juraij berkata, tcr{rm bin Dinar juga mengatakan yang

serupa kepadaku." Sanadnya shahih. Diriwayatkan juga oleh Ibnu

Uyainah dalam tafsirnya dari Ibnu Juraij, dari Atha' dengan lafazh

asli, dan sanad-nya juga shahih.

Sedangkan c/sar Ikrimah diriwayatkan secara maushul oleh

Ath-Thabari dari jalur Daud bin Abi Hind, darinya, dia berkata,

"Setiap 'atau, atau' di dalam Al Qur'an, maka diperbolehkan memilih

kafarat mana saja yang dia kehendaki. Dan bila berupa '+-;'*-;5

(maka barangsiapa tidak menemul<an) maka harus mendahulukan

yang lebih dulu disebut."
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Ibnu Baththal berkata, "Ini disepakati oleh para ulama, hanya

saja mereka berbeda pendapat mengenai kadar pemberian makan.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa setiap orang diberikan sebanyak

satu mudd makanan berdasarkan ukuran mudd Nabi SAW. Imam
Malik membedakan jenis makanan di kalangan para penduduk

Madinah, lalu itu dijadikan standar bagi mereka. Karena itu
merupakan kadar pertengahan kehidupan mereka. Hal ini tentunya

berbeda dengan kota-kota lainnya, karena yang menjadi standarnya

adalah yang dianggap sebagai pertengahan dalam kehidupannya. Ibnu

Al Qasim menentang pendapat ini karena dia sependapat dengan

jumhur ulama. Sementara itu, para penduduk Kufah berpendapat

bahwa yang diwajibkan adalah memberi makan setengah sha'. Dalll
golongan pertama, adalah karena Nabi SAW memerintahkan untuk

membayar kafarat bagi orang yang bersetubuh saat puasa bulan

Ramadhan dengan memberi makan satu mudd kepada setiap orang

miskin. Sedangkan trmam Bukhari menyebutkan hadits Ka'ab di sini
karena mencantumkan ayat yang memberikan pilihan, yang mana ayat

ini mengenai kafarat sumpah sebagaimana berlaku juga untuk kafarat

mencukur rambut sebelum tahallul dalam pelaksanaan haji karena ada

gangguan/penyakit di kepala. "

Ibnu Al Manayyar menanggapi, "Kemungkinan Imam Bukhari

sependapat dengan para ahli ulama mengenai masalah ini. Oleh karena

itu, dia meriwayatkan hadits Ka'ab bin Ujrah karena nash yang terkait

dengan riwa,vat Ka'ab rnenunjukkan setengah sha' dan tidak

rnenyinggung kadar makanan untuk kafarat sehingga yang mutlak

{tidak ada batasan) dipahami dalam konteks muqayyad (yang ada

batasannya)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini diperkuat dengan perny-ataan

bahwa kafarat bagi orang yang bersetubuh saat puasa Ramadhan

seperti kafarat zhihar, sedangkan nash kafarat zhihar dilakukan secara

berurutan. Ini berbeda dengan kafarat mencukur rambut karena ada

gangguar/penyakit karena nashnya menunjukkan boleh memilih.
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Selain itu, keduanya sama dalam kadar puasa, maka lebih tepat

memahami kafarat sumpah kepada kafarat mencukur rambut karena

sama-sama memberikan pilihan daripada memahaminya dalam

konteks kafarat bersetubuh saat puasa Ramadhan, karena berbeda

dalam hal itu. Inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Al Manayyar. Hal ini

berdasarkan riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dia berkata , At F
i'u gu'4 fil;# ,e{.ra rrtit '}i, f 'n f-rPt # ru' op
(Nabi SAW membayar kafarat satu sha' lanrma dan memerintahkan

orang-orang melahtkan itu. Dan barangsiapa yang tidak

mendapatkan maka setengah sha' gandum).

Kalaupun riwayat ini valid tidak dapat dijadikan sebagai dalil,
karena tidak ada yang mengatakannya, sebab ini dari riwayat Umar

bin Abdillah bin Ya'labin Murrah, sedangkan dia sangat lemah.

Menurut saya, Imam Bukhari bermaksud menyangkal

pendapat tentang kafarat sumpah yang membolehkan melakukan

sebagian dari ketiga pilihan yang ditentukan itu. Misalnya dengan cara

memberi makan lima orang miskin dan memberi pakaian kepada

mereka (lima makanan dan lima pakaian), atau memberi makan

kelima orang miskin dan memberi pakaian kepada lima orang miskin
lainnya, atau memerdekakan setengatr budak dan memberi makan atau

memberi pakaian lima orang miskin. Pendapat ini dinukil dari

sebagian ulama Hanafi dan Maliki.

Orang yang mengaitkannya dengan kafarat zhlhar berdalil,

bahwa syarat memahami yang mutlak di bawatr yang tnuqayyad

adalah tidak bertentangan dengan muqayyad lainnya, dan karena di
sini ada pertentangan, sementara hukum asalnya adalah terbebas dari

tanggungan, maka diambil yang paling sedikit. Al Mawardi

menguatkannya berdasarkan penalaran, bahwa kafarat sumpah disifati

dengan L-r:J\\ (yang biasa) dan itu diartikan kepada jenis. Makanan

yang biasa mengenyangkan seseorang adalah cutarithl roti, sedangkan

safii mudd adalah satu sepertiga rithl biji gandum yang bila dibuat roti
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menjadi sekitar 'dua rithl. Selain itu, walaupun kafarat sumpah
menyamai kafalat mencuur rambut karena ada penyakit dalam hal
bolehnya memilih, namun ada kelebihannya karena diurutkan. Karena
pilihannya adalah memberi makan, memberi pakaian, dan
memerdekakan budak. Urutan tersebut berlaku pada ketiga hal
tersebut dan puasa tiga hari, sementara kafarat mencukur rambut
pilihannya adalah puasa, memberi makan dan berkurban saja.

Ibnu Ash-Shabbagh berkata, "Di dalam kafarat tidak ada

pilihan dan urutan kecuali kafarat sumpah dan yang dianalogikan
kepadanya."

:dJu {b Xi,r ,k 4t di;-'^15 (Atat menemuinya -yabti
Nabi SAW-). Demikian riwayat aslinya. Diriwayatkan juga oleh Abu
Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Bisyr bin Al
Mufadhdhal, dari Ibnu Aun dengan sanad ini, dari Ka'ab bin Ujrah,
dia berkata,'ni:"+p lur kVtt iti,qlilp U:j e (Ayat ini

diturunkan berkenaan denganlat. Lalu alu menemui Nabi SAll)
kemudian dia menyebutkan redaksi hadits selanjutnya. Dalam riwayat
lvlu'tamir bin Sulaiman dari Ibnu Aun yang diriwayatkan oleh Al
Isma'ili disebutkan, ,jd #\tri*'tf l*'uexji ,ini ila 6U1
lii ,jr-ii {ni:,tfjf lnr & 4, gjl (Ayat i,ni,,,Maka dia wajib

berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berlatrban," diturunkan
berkenaan denganht, lalu Nabi SAW melihatlat, kemudian beliau
bers abda, " Mendakatlah. ")

g* U1 rr-'Pi3 ;SA lOia berkata: Ibnu Aun mengabarkan

kepadalcu).Ini adalah perkataan Abu Syihab, dan sanad-nya maushul
dengan yang pertama. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dan Al
trsma'ili dari jalur Azhar bin Sa'ad, dari Ibnu Aun, di bagran akhirnya
dia berkat4 "Mujahid menafsirkannya untukku, namun aku tidak
hafal, lalu aku tanyakan kepada Ayyub, maka dia pun menjawab,
'Berpuasa tiga hari, sedekah kepada enam orang miskin dan
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menyembelih hewan kurban yang mudah didapat''"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang haji dan tentang tafsir dari jalur lainnya, dari

Mujahid, dan juga pada pembahasan tentang pengobatan dan tentang

peperangan dari jalur Ayyub, dari Mujahid yang redaksinya lebih

lengkap. Hal ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang haji.

2. Firman-Nya Ta'ala, g,yi €,tpli,'i picJ lry;'e?rt ,plw

*'t ,1' ?'t ;"'nltr i!"-,br

.el,Jlt?

laki-laki
. Beliau

lS;.:r "Sesangguhnya Allah telah mewajibkan kamu sekalian

membebaskan diri dari surupahmu; dan Allah adalah Pelindungmu

dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Biiaksana-"

(Qs. At-Talriim [66]: 2)

Kapan Diwajibkannya Kafarat atas Orang Kaya dan Orang
Miskin?

|Jri F)*r h, ,k d, ,)t "trtie ilrui;;",rj f
,ii 16) d C;t *'*t 'i6 tefti ct ilu .'.3ii

rI-;:, tH'oi'drU'T :Ju.Y'i6 \*'t'# W
., 'l; \qi3\r'# oiW|k iJs.v 'i6 V*.w
,; * iV*') i-r'\, ,*U''i:t ,:ui* .;r:Ju
eq ?f ,ai ,ie .y,bl^i rr ;l iSv .;Tr j(jr 'o-at:

, "+i'ir-, ,i't*t; "*,i, &

6709. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang

datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Aku telah binasa'
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V
bersabda, 'Apa masalahmu?' Dia berkata, 'Aku telah menggauli

isteriku di bulan R.amadhan'. Beliau bersabda, 'Bisakah engkau

memerdekakan seorang budak?' Dia menjawab, 'Tidak'' Beliau

bersabda lagi,'Bisakah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut?'

Dia menjawab, .Tidak'. Beliau bersabda, 'Bisakah engkau memberi

makan enam puluh orang miskin?' Dia menjawab, 'Tidak'' Beliau

bersabda, ''Duduklah'. Tak lama kemudian satu araq kurma

dibawakan kepada Nabi SAW ---araq adalah takaran besar (sekitar 60

shaf. Beliau bersabda, 'Ambillah ini, lalu bersedelrahlah

dengannya'. Dia berkata, 'Apakatr itu diberikan kepada yang lebih

membutuhkan daripada kami?' Mendengar itu, Nabi sAw tertawa

hingga tampak glgl gerahamnya. Beliau bersabda, 'Berikanlah itu

s ebagai makanan untuk keluargamu' -"

Keteransan Hadits:

(Bab lmpan kafarat diwajibkan atas orang kaya dan orang

miskin? Dan firman Allah Ta'ala, "sesungguhnya Allah telah

mewajibtran kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu -
hingga firman-Nya- Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.")

Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar,

sedangkan yang lain menyebutkan, (Bab firman Allah Ta'ala,
,,sesungguhnya Altah telah mewajibkan kamu) lalu ayatnya

d.isebutkan, dan selanjutnya adalah, kapan kafarat diwajibkan atas

orang kaya dan orartB miskin? Sebagian mereka tidak mencantumkan

$yahlya, dan A1 Karmani mengisyaratkan kebenarannya, dia berkata,

,Tirrnan-Nya, J;l-J;-t'r_jri (membebaskan diri dari sumpahmu)

:naksudnya adalah, membebaskannya dengan kafarat. Tepafirya, ayat

ini disebutkan dalam bab sebelumnya."

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah

:'nengenai kisah seorang laki-laki yang menggauli isterinya di siang

hari dalarn Ramadhan. Penjelasannya telah dipaparkan pada
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pembahasan tentang puasa. Sebelumnya, telah dikemukakan juga

penjelasan tentang perbedaan pendapat mengenai orang yang tidak

menemukan sesuatu yang dapat dia gunakan untuk membayar kafarat

dan tidak mampu berpuasa, apakah sanksi itu gugur atau tetap menjadi

tanggungannya?

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud Imam Bukhari adalah

menjelaskan bahwa kafarat itu diwajibkan karena adanya pelanggaran,

seperti kafarat yang dikenakan atas orang yang bersetubuh di bulan

Ramadhan karena dia melakukan dosa. Ini menunjukkan bahwa

kewajiban kafarat tidak gugur dari orang miskin, karena Nabi SAW
mengetahui kemiskinaillya dan beliau memberinya, sehingga dia bisa

menebusnya" Kasus ini seperti kasus memberikan kepada orang

miskin untuk membayar utangnya."

Dia berkata, "Kemungkinan juga, seperti yang dia isyaratkan

bahwa para ulama Kufah berdalil dengan fidyah, maka di sini dia pun

mengisyaratkan dalil yang digunakan oleh mereka yang menyelisihi
pendapat para ulama Kufah. Dia menganalogikan dengan kafarat

orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan, dan bahwa
jumlalurya adalah sattr mudd untuk masing-masing orang miskin. "

3. Menolong Orang yang Kesulitan Membayar Kafarat

;aht ,k y, );, J\,trrie ,Jv & hr 'd:r;;:; ,rj r
.o{' ',) C *:\'*t 'ju fgri 6j :Ju" .L3h :,rut ;;t
, *rG, u-:# ;; oi WJ*,"rG .v,ju W, !:; :,Su

;rA ,ii.y 'i6 vryi31r'#Ll'dbxt 't,i .y 'tu
*1. L-;,1 :Jb |* y lSr[t brlt: ,r)?._ rl-J,\i'U ,tr3



6 ,fiu..i!i. *Jtl r1, 'J';:r 
6. q e?i J"1 :Jtl .y.,U:"2fi

.'or\i'^+riljir,ju i i'u;r #,pi W\ ;
6710. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki

datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Aku telah binasa'. Beliau

bersabda, 'Apa itu?' Dia berkata, 'Aku telah menggauli isteriku di

bulan Ramadhan'. Beliau bersabda, 'Engkau mendapatkan seorang

budal{'!' Dia menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda lagi, 'Apakah

engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?' Dia menjawab,

'Tidak'. Beliau bersabda lagi,'Mampukah engkau memberi malmn

enam puluh orang tniskin?' Dia menjawab, 'Tidak'. Lalu datanglah

seorang laki-laki dari golongan Anshar membawakan sata araq

(kurma) 
-Araq adalah takaran kurma (sekitar 60 shap. tseliau

lrersabda,' Bawalah ini, lalu bersedekahlah dengannya'. Dia berkata,

'Apakah ini diberikan kepada yang lebih membutuhkan daripada

kami, wahai Rasulullah? Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan

kebenaran, tidak ada penghuni rumah di antara kedua lembah (kota)

ini yang lebih membutuhkan daripada kami'. Kemudian Beliau

l-rersabda, 'Pergilak, lalu beriknn itu sebagai makanan untuk

keluargatnu'."

Keteransan Eladits:

{Bab menalong orang yang kesulitan me:mbayar knfarat). Pada

hab ini Imam Bukfiari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang telah

disebutkan pada bab sebelumnya, dan itu cukup jelas dari judul yang

dicantumkannya. Sebagaimana seseorang boleh membantu orang yang

kesulitan membayar kafarat karena bersetubuh di siang hari bulan

Ramadhan, maka boieh juga membantu orang yang kesulitan

rnembayar kafarat sumpah yang dilanggarnya.
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4.Kafaratnya adalah Memberikan Makan Sepuluh Orang

Miskin, Baik Kerabat atau pun Bukan

:'JtJ rL-) *e \t ,k Ct ,)L.trrie lis;;t ej *
J^ 'i6 .06) e e?;, p'i*, i,Ss sufu, c, i,Ss .'&h

'oi'iru'fu ,iG.v ,j6 \{r:r:# t,'#
c"'# ol ;yx"# iJs.l 'i6 \A.6

upt::":
v 'jj tg*
uj i--- :J\b,'i e!V'&'t#ht.-V dt;fi yf
;ij ,'JG i li'ii t15\';. t1 rb}*i ;'i ilta .*r"01";i

"$\i'^ry:t;
6711. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seotrang laki-laki

datang kepada Nabi SAW lalu berkata, 'Aku binasa'. Beliau bersabda,

'Apa masalahmu?' Dia berkata, 'Aku telah menggauii isteriku di

(siang hari) bulan Ramadhan'. Beliau bersabda, 'Dapatkan engknu

memerdekakan seorang budak?' Dia menjawab, 'Tidak'. Beliau

bersabda lagi,'Bisakah engkau berpuasa dua bulan berturut-turut?'

Dia menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda lagi, 'Bisakah engkau

memberi makan enam puluh orang miskin?' Dia me4jawab, 'Tidak'.

Lalu dibawakan kepada Nabi SAW sattt araq kurma. Beliau bersabda,

'Bawalah ini, lalu bersedekahlah dengannya'. Dia berkata, 'Apakah

ini akan diberikan kepada yang lebih membutuhkan daripada kami?

Tidak ada penghuni rumah di antara kedua lembah (kota) ini yang

lebih membutuhkan daripada kami'. Kemudian Beliau bersabda,

'Pergilah, lalu berikan ini sebagai makanan untuk keluargamu' ."

FATIIUT BAARI _ 4I9



Keteranqan l{adits:

(Kafaratnya adalah memberikan rnakan kepada sepuluh orang

miskin, baik kerabat atau pun buknn). Maksudnya, orang miskin.

Tentang jumlah kafarat ditentukan oleh nash A1 Qur'an mengenai

kafarat sumpatr. Pada bab-bab sebelumnya, saya telah mengemukakan

perbedaan pendapat tentang masalah ini.

Tentang menyamakan antara kerabat dengan yang bukan, Ibnu

A1 Manayyar berkata, "Mengenai masalah ini, Imam Bukhari telah

menyebutkan hadits Abu Hurairatr yang disebutkan sebelumnya. Itu

tidak lain karena di dalamnya terdapat redaksi, ',!)Ll'^i;"i (Berikan itu

sebagai maknnan untuk keluargamu). Jika seseorang boleh

rnemberikan itu kepada kerabatnya, maka kepada yang bukan kerabat

lebih diperbolehkan. Kafarat sumpah dianalogikan kepada kafarat

bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan tentang bolehnya

menyeratrkan kafarat kepada kerabat."

Saya (Ibnu }Iajar) katakan, ini menurut pendapat yang

memaknai sabda beliau, CLjii 'LJryi;l (berilan itu sebagai makanan

untuk keluargamu) sebagai kafarat. Mengnrt pendapat yang

menyatakan bafiwa beliau memberikan kurma tersebut unttrk

dinafkahkan kepada keluarganya, sedangkan kafarat itu masih tetap di

dalam tanggungannya hingga dia memperoleh kemudahan untuk

rnemenuhinya. Dengan demikian kafarat sumpah tidak bisa dikiaskan

dengan kasus ini (dalam hal diseratrkan kepada kerabaQ. Demikian

juga menurut pendapat yang menyatakan gugUrnya kafarat dari orang

;vang sulit untuk memenuhinYa.

Pembatrasan tentang ini dan penjelasan tentang perbedaan

pendapat seputar ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang puasa.

Madzhab Asy-Syaf i membolehkan memberikan kafarat kepada

kerabat, kecuali mereka yang wajib dinafkatrinya.

Di antara cabang masalah ini adalah adanya syarat "iman"
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pada orang yang diberi, demikian menurut pendapat jumhur.

Sementara para ulama Hanafi membolehkan pemberian itu kepada

ahli dzimmah, dan pendapat ini disepakati oleh Abu Tsaur.

Ats-Tsauri berkata, "Itu dibolehkan bila tidak menemukan

seseorang dari kalangan kaum muslimin.'

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan seperti itu dari An-

Nakha'i dan Asy-Sya'bi, semsntara pendapat yang diriwayatkan dari

Al Hakam seperti pendapat Jumhur.

5. Sha' Madinah, MuddNabi SAW dan Keberkahannya, serta

Warisan yang Diperoleh oleh Penduduk Madinah dari Generasi

ke Generasi

*?'r F+Ut*;'41at ors
tt- / O , c:dt J,/jJ 

dr.l

'n! ''4.an f

olf lJu Fy *
l3\i'*tt';-':,

i.lt1;;; fi d*';i-it .i;t'€\wrti.,,t *,
6712. Dari As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "(Kadar) sha' pada

masa Nabi SAW adalah saftr mudd sepertiga menurut ukuran mudd

kalian sekarang. Lalu itu ditambahkan pada masa Umar bin Abdul
Aziz."
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ai )af :Jv

6713. Dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar pemah memberikan

zakat Ramadhan dengan ukuran mudd Nabi SAW, yaitu mudd yang

pertama, dan untuk kafarat sumpah juga dengan muddNabi SAW."

Abu Qutaibatr berkata, "Malik berkata kepada kami, 'Mudd

kami lebih besar daripada mudd kalian. Dan kami tidak memandang

keistimewaan kecuali pada mudd Nabi sAw'. Malik berkata

kepadaku, 'Bila seorang pemimpin datang kepada kalian lalu

rnenetapkan mudd yang lebih kecil daripada mudd Nabi SAW, dengan

apa kalian akan memberikan?' Aku menjawab, 'Kami rnemberikan

dengan vnudd Nabi SAW'. Dia berkata lagtr, 'Tidakkah engkau

rnetrihat, bahwa urusannya dikembalikan kepada muddNabi SAW'?"

!)J."#)i ,i$ pi r:)riu' ,J- lt l';ili ,#y i il'*
'r1ittrb3'd* G14

6714. Dari Anas bin Malik, batrwa Rasulullatr SAW pemah

berdoa, *Ya Allah, berlcahitah mereka pada takaran mereka, sha'

merelra dan mudd mereka."

Keteransan Hadits:

(Sha' Madinah, mudd Nabi SAW dan keberlcnhannya)' Dengan

judul ini Imam Bukhari menjelaskan bahwa seseorang wajib

mengeluarkan beberapa kewajiban dengan ukuran sfta' penduduk

lvladinah, karena syariatnya memang demikian, dan ini ditegaskan

oleh Nabi sAw yang memohonkan keberkahan bagi mereka

berkenaan dengan hal itu.

& ya ht * 4t *r,b! k,* td*x

e*} *a?" * 4tY SY';trA\';\i'oi
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(Serta warisan yang diperoleh oleh Penduduk Madinah dari
generasi ke generasi). Imam Bukhari menjelaskan bahwa kadar mudd
dan sha' di Madinah tidak berubah karena kadar tersebut turun-
temurun di kalangan mereka hingga masa Imam Bukhari. Berdasarkan
hal ini, Imam Malik berdalil terhadap Abu Yusuf sebagaimana yang
disebutkan dalam kisah mereka yang terkenal, dimana Abu yusuf
menarik pendapatnya dari pendapat orang-orang Kufah mengenai
kadar sha' dan beralih kepada pendapat para ulama Madinah.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pefiama, hadits As-Sa'ib bin yazid.

:...:-l ti'i\,&r,:i p3#to' .* dt* Se 1&;rr i:ts
,.?. .,,,
i-1, * i. -P ,fi e p. ([xadarJ sha' pada masa Nabi SAW adalah
'roru 

*uia dua pertiga menurut ularan mudd lmlian sekarang. Lalu
itu ditambahkan pada masa (Jmar bin Abdul An4. Ibnu Baththal
berkata, "Ini menunjukkan bahwa mudd mereka ketika As-Sa'ib
menceritakan ini adalatr empat rithl. Bila ditambalrkan sepertiganya,
yaitu satu sepertiga rithl maka menjadi lima sepertiga ritht. Itulatr
kadar sfta'berdasarkan bukti bahwa mudd Nabi SAW adalatr satu
sepertiga rithl dan sha'-nya adalah empat mudd. Kami tidak
mengetahui kadar yang ditambahkan pada masa Umar bin Abdul
Aziz, karena hadits ini hanya menunju*Jcan bahwa mudd mereka
adalatr tiga mudd berdasarkan ulrnx mudd-nya."

Konotasi perkataannya ini, bahwa s&a' mereka adalah enirm
belas rithl, namun kemungkinaonya dia tidak mengetatrui kadar ritht
mereka saat itu. Pada bab "Berwudhu dengan Sat;u Mudd, pada
pembahasan tentang thaharatr telah dikernukakan penjelasan tentang
perbedaan pendapat mengenai kadar mudd dan sha'. Juga, tentang
mereka yang membedakan kadar air dan lainnya yang biasa ditakar,
dimana sha'air adalah S rithl, sementara mudd air adalatr 2 rithl.r-afu
tersisa perbedaan pendapat mengenai benda selain air yang biasa
ditakar.
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vl
Kedua, J!'!i 3rijr (Yaitu mudd yang pertama).Ini adalah uraian

tentang mudd Nabi SAW, yaitu sifat yang lazim baginya. Maksud

Nafi' adalah, Ibnu Umar tidak memberikan dengan ukuran mudd yang

ditetapkan oleh Hisyam.

Ibnu Baththal berkata, "Itu lebih besar dua pertiga rithl
daripada mudd Nabi SAW."

Memang benar seperti yang dikatakannya, karena mudd orang-

orang Hisyam adalah 2 rithl dan sharnya adalah S rithl.

&LJ,6 A S'ii ltWatik berkata kepada kami). kri adalah perkataan

Abu Qutaibah, dan sanad-nya maushul.

'€'r.-l'HPl tli ltlkuran mudd kami lebih besar daripada

mudd kalian). Maksudnya, dalam hal keberkahannya, yaitu mudd

Madinah. Walaupun kadarnya lebih sedikit daripada mudd Hisyam,

lapi mudd Madinah telah dikhususkan dengan keberkahan karena doa

Nabi SAW sehingga lebih besar daripada mudd Hisyam. Kemudian

Malik menafsirkan maksud perkataannya, ',#, '; ,J il ',JZit 6i ti
i,t *Oh, p p", kami tidak memandang istimewa kecuali pada

mudd Nabi SALV).

Lf;I fiE -r, ,e{6 d, Jq (Malik berkata kepadalat, "Bila

datang seorang pemimpin...."). Maksud Imam Malik adalah untuk

menyelisihinya, karena tidak ada bedanya lebih maupun kurang bila

Itu menyelisihi. Seandainya mereka yang berpedoman dengan mudd

i{isyam tentang zakat fitrah dan lainnya yang disyariatkan untuk

dikeluarkan dengan ukuran mudd seperti memberi makan kepada

orang-orang miskin, berdalil dengan mengarnbil yang lebih banyak,

tentu itu lebih utama. Ada juga yang berpendapat, bahwa mengikuti

apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW adalah cukup mendatangkan

keberkahan. seandainya dibolehkah menyelishi dengan cara

melebihkan, tentu boleh juga menyelisihi dengan cara mengurangi.



Namun karena tidak boleh menyelisihi dengan cara mengambil kadar

yang kurang, maka Malik berkata kepadanya, i"J-L;-dt i\\'oi ,ti I'li

t'i;|J ^Je ?rt k'#,'i )t lriaakkah engkau melihat, bahwa

perkaranya dikembalikan kepada mudd Nabi SAW) Jika 3 mudd rtu

berbeda, maka kembali kepada kadar yang pertama adalah langkah

yang paling utama, karena kadar itulah yang pasti syariatnya.

Ibnu Baththal berkata, "Dalilnya, dalam hal ini adalah nukilan

penduduk Madinah dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi.

Abu Yusuf telah menarik pendapatnya dan merujuk kepada Malik

serta mengambil p endapatnya. "

Catatan:

Ini adalah hadits gharib. Tidak ada yang meriwayatkannya

dari Malik kecuali Abu Qutaibah, dan tidak ada yang meriwayatkan

dari Qutaibah selain Al Mundzir. Al Isma'ili dan Abu Nu'aim tidak

menemukan jalur lainnya sehingga mereka tidak dapat menelusuri lagi

jalur periwayatawrya, tapi mereka menyebutkannya dari jalur Imam

Bukhari. Ad-Daraquthni meriwayatkan dalam kitab Ghara'ib Malik

dari jalur Imam Bukhari, dan dia meriwayatkannya juga dari Ibnu

Uqdah, dari Al Husain bin Al Qasim Al Bajali, dari Al Mundzir, tanpa

perkataan Malik, dan dia berkata, "Shahih, dan diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dari Al Mundzir."

Ketiga,hadits Anas tentang doa Nabi SAW, ,/ltj Ur'i,'ijtti

e3J3 ff*3 r4.:3, (Ya Atlah; berkahilah mereka pada ttikaran

mereka, sha' mereka dan mudd mereka). Pada pembahasan tentang

jual-beli telah dikemukakan dari Al Qa'yli dari Malik dengan

tambahan redaksi di bagian akhimya, *-r(J] Jii \r+ (maksudnya

penduduk Madinah). Demikian juga redaksi yang dikemukakan oleh

para periwayal Al Muwaththa' dari Imam Malik.
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Ibnu Al Manayyar berkata, "Kemungkinan doa ini
dikhsususkan pada mudd saat itu sehingga tidak menc akttp mudd. yang
baru setelahnya. Kemungkinan juga mencakup semua takaran
penduduk Madinah untuk selamanya. Kemungkinan yang kedua
dalam masalah ini lebih tepat."

Sedangkan perkataan Malik sebelumnya mengindikasikan
kepada kemungkinan pertama, dan itulah yang dapat dijadikan sebagai
pegangan. Kadar takarantakaran di Madinah mengalami perubahan

setelatr masa Malik hingga zamut sekarang. Dari doa tersebut bisa
ditemukan bahwa mudd dan sha'mereka diberkahi, karena kadar
rnudd dan sha' itu digunakan oleh mayoritas ahli fikih setiap negeri
dan para pengikut mereka hingga sekarang daltrm mayoritas kafarat.
hilah yang diisyaratkan oleh Al Muhallab.

6. Firman Allah Ta'ala, f."t;4'si',Atoo memerdekakan seorang

budak" (Qs. Al Maa'idah I5l: 89) Budak mana yang lebih baik?

4..de I o,, , 1.o.t
dt f L,J--P

)At at(;bq p,g-
6715. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"llarangsiapa memerdekakan seorang budak muslim, maka Alah
membebaskannya dari neraka dengan setiap anggota tubuhnya,

s ampai kemaluannya den gan kem aluannya."

Seleranean Hadits:

(Firman Allah Ta'ala, "Atau memerdekakan seorang budak.")
Imam Bukhari menjelaskan bahwa budak yang disebutkan dalam ayat

kafarat sumpah adalah budak yang mutlak, sedangkan yang

tqo.

Gl ,f
\tt 6-i

A'
4Il gL,

'-. rc I t-,:, . 
^( 

o , t-a; r$'&1 ,p:Ju {:
o'. t. cl 6..gP.4aj f
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disebutkan dalam ayat kafarat pembunuhan dibatasi dengan kriteria
ttimant'.

Ibnu Baththal berkata, "Menurut jumhur, termasuk Al Auza'i,

Imam Malik, Imam Syaf i, Imam Ahmad dan Ishaq, yang mutlak

dipalrami kepada yang muqawad, sebagaimana halnya yang mutlak

dalam surah Al Baqarah ayat 282, #{Li r51t2l;Q ''1i (Dan

pers al<sikanlah apabila kamu berjual-beli) dipahami berdasarkan yang

muqayyaddalam surah Ath-Thalaaq ayat2,'& )t*'tslS 
t31p11 lnan

persal<sikanlah dengan dua orang salcsi yang adil di antara kamu)"

sementara itu, ulama Kufah menyelishi ini, mereka berkata, 'Boleh

memerdekakan budak yang kafir'. Abu Tsaur dan Ibnu Al Mundzir

sependapat dengan mereka, dan untuk itu dia berdalil dalam kitab Al

Kabir, bahwa kafarat pembunuhan berbeda dengan kafarat sumpah.

Oleh karena itu, syarat berurutan diwajibkan dalam puasa kafarat

pembunuhan sedangkan dalam kafarat sumpah tidak'"

(Budak mana yang lebih baik?) Dia mengisyaratkan kepada

hadits yang telah dikemukakan di awal pembahasan tentang

memerdekakan budak, yaitu dari Abu Dzar yang di dalamnya

' disebutkan, t-i$f '* W?rt1i 6')Gf 'iti tiaif ytil' 
"t6 

,'di Qak"

berkata, "Budak manaknh yang paling utama [untuk
dimerdekalranJ ? " Beliau menjawab, "Yang lebih mahal harganya dan

lebih berharga bagi keluarganya.') Penjelasannya telatr dipaparkan

sebelumnya. Tampaknya, dengan itu Imam Bukhari menjelaskan

pendapat yang sama durgan pendapat ulama Kufah.

Ibnu Al Manalryar berkata, "Imam Buktrari tidak menentukan

hukumnya mengenai hal ifir, tapi dia menyebutkan keutamaan

memerdekakan budak beriman unhrk mengaratrkan kepada lingkup

penalaran. Seseorang bisa mengatakan, 'Karena diwajibkan

mernerdekakan budak dalam kafarat sumpah, maka mengambil yang

lebih utama adalah lebih berhati-hati'. Jika tidak, maka orang yang

membayar kafarat dengan memerdekakan budak yang tidak beriman



akan merasa ragu tentang keterbebasannya dari tanggungan. Ini lebih
kuat daripada berdalil dengan memahami yang mutlak kepada yang

muqayyad karena adanya perbedaan antara keduanya."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah,
'-.,o t1 .a.. ,.1.a:JU 4i'#i}j (Barangsiapa memerdekakan seorang budak

muslim). Di awal pembahasan tentang memerdekakan budak juga

telah dikemukakan dari jalur lainnya, dari Sa'id bin Marjanah, dari

Abu Hurairah, di dalamnya disebutkan kisatr Sa'ad bin Marjanah

dengan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang dijuluki Zainul
Abidin, yaitu yang disebutkan juga dalam sanad di sini. Tampaknya,

setelah dia mendengarnya dari Sa'id bin Marjanah dan

rnengamalkannya, dia menceritakarurya dari Sa'id, lalu Zaid bin
Aslam mendengar itu darinya. Dalam riwayat bab ini ada tambatran di

bagran akhimya, *..:';i.*'j o-!; lSampai kemaluannya dengan

kemaluannya).

F{adits bab ini diriwayatkan juga oleh Muslim dari Daud bin
Rasyid, guru dari gurunya Imam Bukhari dalam hadits ini, yang mana

di dalam sanad ini Imam Bukhari turun dua derajat, karena di antara

dia dan Abu Ghassan Muhammad bin Mutharrif dalam sejumlah

hadits di dalam kitabnya terdapat seorang periwayat, seperti Sa'id bin
i\bi Maryam sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan tentang

puasa, nikah, rninuman dan sebagainya, dan seperti Ali bin Ayyasy
sebagaimana yang disebutkan pada pembahasan tentang jual beli dan

adab.
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7. Memerdekakan Budak Mudabbarl, flmmul lYalat dan Budak

Mukatabs untuk kafarat, serta Nlemerdekakan Anak Zina

Thawus berkata, "Budak mudabbar dan ummul walad juga

sah."

,i'*it'i k'{r {) k'rk ;i ,e:\i u )L;,Li :1..G 
"p

U r ir;:,u \€, i.e u i,stdi*t *a ?r, 
"Y*'"Ct *

,+:t (iL:,1'i yr'* u jc .,-r; ,fr) iv p* 
ldJ;:,,.;\i;a 
cr;

6716. Dari Jabir, bahwa seorang laki-laki dari golongan

Anshar men-tadbir budaknya, dan dia tidak memiliki harta selain itu.

Lalu hal ini sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda,

"Siapa yang mau membelinya dariku?" Nu'aim bin An-Nahham

kemudian membelinya dengan harga delapan ratus dirham. Kemudian

aku mendengar Jabir bin Badullah berkata, "Budak Qibthi yang

meninggal di tahun pertama."

' Budak mudabbar adalah budak yang diladbir. Tadbir adalah mengaitkan
kemerdekaan seorang budak dengan kematian tuannya. Misalnya, pemilik budak
berkata kepada budaknya, "Kamu merdeka setelah aku meninggal." Jika pemilik
budak tersebut meninggal drmia, maka budaknya merdeka.

2 Ummu walad adalahbudak perempuan yang digauli tuannya dan melahirkan
anak darinya, baik laki-laki maupun perempuan.

3 Budak mukatab adalah budak yang telah mengadakan perjanjian merdeka

dengan majikannya dengan cara menebus kemerdekaan dirinya, yaitu dengan cara

menyerahkan sejurniah uang yang telah disepakati, atau mencicilnya. Setelah lunas

maka budak itu menjadi merdeka.

{St ?t t j.t":t'U H :i,)u'Ss,
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Keteransan Hadits:

(Memerdekakan budak mudabbar, ummul walad dan budak

mukatab untuk kafarat, serta memerdekakan anak zina). Pada bab ini
Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang memerdekakan

budak mudabbar. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan

tentang memerdekakan budak, termasuk juga penjelasan tentang

perbedaan pendapat seputar ini dan argumen bagi yang mengatakan

sahnya menjual budak mudabbar. Sedangkan penjelasan tentang

indikasinya yang menunjukkan bahwa memerdekakan budak

mudabbar adalah sah unfuk'kafarat, karena sahnya penjualannya

menunj ukkan tetapnya kepemilikan terhadapnya, sehingga dibolehkan
juga memerdekakannya.

Adapun hukum ummul walad sama dengan budak dalam

mayoritas hukum sebagaimana halnya bila terkait dengan tindak

kejahatan, hudud, dan hak majikannya untuk menggaulinya. Banyak

ulama berpendapat bolehnya menjual ummul walad, namun perkara

tetap menunjukkan bahwa itu tidak sah. Para ulama sepakat tentang

bolehnya menuntaskan kemerdekaannya sehinga sah untuk membayar

kafarat.

Sedangkan memerdekakan budak mukatab,Imam Malik, Asy-

Syaf i dan Ats-Tsauri membolehkannya, demikian yang diceritakan

oleh Ibnu A1 Mundzir, sementara menurut Imam Malik, batrwa pada

dasarnya tidak satr.

Para ulama madzhab Hanafi berkata, "Bila budak itu telah

ine.rmbayar sebagian yang disepakati dalam perjanjian, maka tidak sah,

karena dia telah memerdekakan sebagian dirinya."

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Auza'i dan Al-
Laits. Sedangkan menurut Ahmad dan Ishaq, bila dia telah membayar

sepertiganya atau lebih, maka tidak sah.

,ijt ?ft';:.t1, u*i- ,d,lJ'SaL lrnawus berkata, "Budak
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muclubbar dan ummul walad juga sah.") Ini diriwayatkan secara

maushul Ibnu Abi Syaibah dari jalurnya dengan lafazh, lit ,*'u!;-

14Ur G l'it"liiyrui*lr e (Adatah sah dengan memerclekakan buclak

muclabbar untuk membayar kafarat dan memerdekakan ummul walad

untuk fkaffuratJ zhihar). Para ulama salaf berbeda pendapat dalam

masalah ini. Al Hasan sependapat dengan Thawus mengenai budak

nruclubbar dan An-Nakha'i sependapat mengenai ummul walad,

sementara Az-Zuhri dan Asy-Sya'bi berbeda pendaoat dalam kedua

masalah tersebut.

imant Malik dan Al Auza'i berkata, "Untuk kafarat, tidak sah

dibayar dengan memerdekakan budak muclctbbctr, utnntul wttlud

maupun yang kenrerdekaannya menggantung."

Ini juga merupakan pendapat para ulama Kufah. Imam Syaf i
berkata, "Boleh dengan memerdekakan budak nrudabbar."

Abu Tsaur berkata. "Boleh dengan memerdekakan budak

mukatab selama masih ada tanggungan yang belum diselesaikannya."

Sanggahan terhadap Malik, bahwa para budak itu (yakni budak

muclabbar. unwl v,alad dan yang kemerdekaannya menggantung)

telah ada perjanjian merdeKa, sehingga tioar ada jalan untuk

lnenghilangkannya, sedangt<an yang wajib dalam kafarat adalah

memerdekakan budak. Imam Syaf i menjawab, bahwa bila pada

budak mudabbar ada bagian yang telah merdekakan maka tidak boleh

drlual.

Tentang anak zina, Ibnu Al Manayyar berkata, "Aku tidak

mengetahui kaitan antara memerdekakan anak zina dengan

dimasukkannya ke daiar., masalah ini. ,lecuali bahwa yang

menyelisihi pemerdekaannya berarti menyelrsihi apa yang telah

disebutkan."

Setelah itu dia berdalil, bahwa tidak ada yang menyatakan

berbeda, kemudian dia berkata, "Dan tampak bahwa ketika
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dibolehkannya memerdekakan budak mudabbar, maka ini sebagai

alasan untuk itu. Sementara tentang ummul walad tidak ada sandaran

selain perkataan Thawus. Tentang anak zina tidak ada sesuatu yang

mengisyaratkan bahwa keumuman anjuran untuk memerdekakan

budak yang beriman mencakup apa yang disebutkan setelahnya, tapi

justeru merupakan kekhususannya. Karena anak zina yang beriman

lebih utama daripada orang kafir."

Saya (lbnu Hajar) katakan, ada larangan mengenai ini dalam

hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanad yang shahih

dari Az-Zuhri, bahwa Abu Hasan Wguta Abdullah bin Al Harits, salah

seorang ahli ilmu yang shalih, n1[rSabarkan kenfaku, bahwa dia

mendengar seorang wanita berbiiara kepada Abdullah bin Naufal

untuk meminta fatwa mengenai bu$aknya yang merupakan anak zina,

yang dimerdekakannya karena dia mempunyai kewajiban

memerdekakan seorang budak. Abdullah berkata, "ltu tidak cukup

bagimu. Aku mendengaf Umar berkata, 'sungguh aku diangkut hanya

dengan sbpasang sandal di jatan Allah adalah lebih aku sukai daripada

memerd$kakan anak zina'. Selain itu, diriwayatkan dari Abu

Hurairah, ail uertata, 'sungguh aku hanya menggunakan cambuk di

jalan Altatr ,adalah lebih aku sukai daripada memerdekakan anak

zina'." Atsar'inidinukit oleh lbnu Abi Sfibah.

Memang dalam kitab /, Muwaththa' disebutkan dari Abu

Hurairatr bahwa dia memfatwakan untuk memerdekakan anak zina'

dan diriwayatkan dari lbnu Umar batrwa dia memerdekakan anak zina.

Selain itu, diriwayatkan juga oleh lbnu Abi Syaibah dan Al Baihaqi

dengan sanad yang shahih darinya dengan tambatran rodaksi' 'Allah

telah memerintahkan kita agar mernbebaskan png lebih bunrk dari

itu. Allatr berfirman dalam surah Mu[ammad ayat 4, i'a$l'i;.Crlfl'{
(Dan sesudah itu lamu boleh membebaskan merel<a atau menerima

tebusan\."

Jumhur berkata "Adalah sah dengan memerdekakannya"'
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Sementara Ali, Ibnu Abbas dan lbnu Amr bin Al Ash

memakruhkarulya seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi

Syaibah dari mereka dengan sanad yang lemah. Asy-Sya'bi, An-

Nakha'i dan Al Auza'i melarangnya seperti yang diriwayatkan oleh

Ibnu Abi Syaibah mengenai hal ini dengan sanad yang shahift. Dalil

yang digunakan jumhur adalah firman Allah dalam surah Al Maa'idah

ayat 89, #t;t* \1 lntau memerdekakan seorang budak). Karena

kepemilikan orang yang bersumpah atasnya adalah sah. Oleh karena

itu, sah pula memerdekakannya untuk kafarat. Ibnu Al Mundzir

meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Abu Al Khair, dari

Uqbah bin Amir, bahwa dia pernah ditanya mengenai masalah ini,

maka dia pun melarang, lalu Abu Al Khair berkata, "Kemudian kami

bertanya kepada Fadhalah bin Ubaid, maka dia pun berkata, 'semoga

Allah mengampuni Uqbah, sesungguhnya budak zina juga budak

bernyawa seperti lainnya'."

Seianjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang

menjual budak mudabbar, dan dia menjelaskan dalam judulnya,

bahwa bila menjualnya dibolehkan maka lebih boleh lagi untuk

kafarat. Penjelasan tentang hadits ini telah dipaparkan secara

gamblang pada pembahasan tentang memerdekakan budak.

Bab: Bila Seseorang Memerdekakan Budak yang Dimiliki secara

Bersama

(Bab bila seseorang memerdekakan budak yang dimiliki

secara bersama). Maksudnya, memerdekakan budak yang dimiliki
secara bersama untuk membayar kafarat. Judul ini hanya

dicantumkan oleh Al Mustamli tanpa mencantumkan hadits.

Tampaknya, Imam Bukhari hendak mencantumkan hadits yang

terdapat pada bab setelahnya dari jalur lainnya namun tidak

menemukannya. Atau Imam Bukhari ragu-ragu antara kedua judul ini
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(yakni judul ini dan setelahnya), lalu mayoritas penyalin hanya

mencantumkan judul setelahnya, sementara Al Mustamli

mencantumkan keduanya. Hadits yang dicantumkan pada bab setelah

ini memang cocok ditempatkan di sini dan juga di sana dengan sedikit
penakwilan. Sementara itu Abu Nu'aim menggabungkan kedua judul

ini menjadi satu judul.

8. Budak yang Dimerdekakan sebagai kafarat, Siapa yang Berhak
Memegang hak Wala'-nya4

,"'t;r tAL f*:-,ti ,i;-;.
lt o , n'

rYi-Jt ap ,Gfrt :JLii ,:lr,i

. a t'1c ...1 .,4 o ,
LSF Ol o>lrl l4rl :a$,V Je

ivint "b'$r.U; 
*yi

. -f o .,.Ptd.
6717. Dari Aisyah, bahwa dia hendak membeli Bariratr, lalu

mereka , menetapkan syarat wala' atasnya. Aisyah kemudian

menceritakan itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda,
*Belilah Barirah, karena sesungguhnya hak wala' adalah milik orang
yang memerdekakan."

Keteransan Hadits:

{Bab budak yang dimerdekakan sebagai kafarat, siapa yang

b*rhak rnemegang hak wala'-nya). Maksudnya, wala' orang yang

rilrnerdekakan. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits

;\isyah tentang kisah Barirah secara ringkas, di bagian akhimya

o Wala' adalah kekerabatan karena seseorang memerdekakan budak. Jadi,
balangsiapa yang momqdekakan budak dengan cara apapun, maka ia menjadi
kerabat budak tersebut. Jika budak yang telah dimerdekakannya ihr meninggal dunia
dan ia tidak memiliki ahli waris dari nasabnya, maka orang yang telah
nremerdekakannya dan kerababrya menladi ahli warisnya.
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disebutkan ,',*i W)l}t r:'1$ (Karena sesungguhnya hakwala' adalah

milik orang yang memerdekakan). Masalahnya, setiap orang yang

memerdekakan dan pemerdekaannya sah, maka wala'-nya menjadi

miliknya. Termasuk dalam hal ini, seseorang yang memerdekakan

budak yang dimiliki bersama, bila dia seorang yang berharta maka

pemerdekaarulya dianggap sah dan dia menanggung bagian milik
rnitranya, dan tidak ada bedanya apakah dia memerdekakannya secara

cuma-cuma atau sebagai kafarat. Demikian pendapat jumhur,

termasuk di antaranya dua sahabat Abu Hanifah. Sedangkan menurut

Abu Hanifah sendiri, tidak sah memerdekakan budak yang dimiliki
bersama untuk membayar kafarat, karena dia hanya memerdekakan

sebagiannya, tidak seluruhnya. Selain itu, mitranya berhak memilih

untuk meminta bagiarurya atau memerdekakannya, atau budak itu

berusaha sendiri untuk menebus bagran mitra tesebut.

9. Menggunakan Kata Pengecualian dalam Sumpah

d *r *?" & i' J';:r*t ,Js q"e\i ;";'o-;l'f
r-1 ,stje 6 ,rli;f v .nri ,i6 J,k1 ;;z\i lt );,
t oi 

.)"ri *<i J t:v ,iru-Gfi,hr ,u, t1 tf i "#f
*r I' p I' J';, qf ,ui lrr llrj ! :;24.t*x. Jv ,$w
L{$ :u-,r), I ,llut .d* rlrx-i ti'Jii'^i;s; ;-'t
i' f 't*, (t c ,Jui ,{'d; tff i *t ,11?'t ;t ,at
''o '"/ '' zc/' 'G i; ,* Wl v hr ,r, tl I'l jt,'5*w t'* .,'"" at ' - 

.Tn; *',i'Jt|;; L'jt "rL

6718. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Aku pernah



menemui Nabi SAW bersama sejumlah orang dari kalangan Asy'ari.

Aku meminta kepada beliau agar diangkut, maka beliau bersabda,

'Demi Allah alru tidak akan mengangkut kalian, dan aku tidak

mempunyai sesuatu untuk mengangkut kalian'. Lalu kami tinggal

selama yang dikehendaki Allah. Selanjutnya unta dibawakan (kepada

Rasulullah SAW, yakni unta zakat), lalu beliau memerintahkan untuk

kami agar diberi tiga kawanan unta. Setelah kami bertolak, sebagian

kami berkata kepada yang lain, 'Allah tidak akan memberkahi kami.

Kami telah menemui Nabi SAW meminta agar mengangkut kami, lalu

beliau bersumpah untuk tidak mengangkut kami, tapi kemudian beliau

mengangkut kami'."

Abu Musa lanjut berkata, "Maka'kami pun menemui Nabi

SAW. Ketika kami menyampaikan hal itu kepadanya, beliau pun

bersabda, 'Alat tidak rnenganglatt kalian, akan tetapi Allah-lah yang

menganglatt kalian. Sesungguhnya aku, demi Allah, insya Allah aku

tidak bersumpah tentang suatu sumpah lalu alru melihat yang lain

lebih baik darinya, kecuali aku menebus sumpahlat dan tnelal<sanakan

yang lebih baik itu' ."

t o./rJl

6719. Abu An-Nu'man menceritakan kepada kami, Hammad

menceritakan kepada kami, dan dia berkata, "Kecuali alat menebus

sumpahlru dan melaksanaknn yang lebih baik itu, atau alnt

melalaanakan yang lebih baik itu dan menebus sumpah."
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6720. Dari Thawus, dia mendengar Abu Hurairatr berkata:

sulaiman berkata, "sungguh malam ini aku akan mengelilingi

sembilan puluh istri, semuanya akan melahirkan seorang anak laki-

laki yang akan berperang di jalan Allah." Lalu temannya berkata

kepadanya 
-Suffan 

mengatakan, "Yakni malaikat"-, "Ucapanlah,

'Insya Allah'." Namun dia lupa, lalu dia mengelilingi mereka semua.

Ternyata, tidak seorang isteri pun dari mereka yang melatrirkan anak

kecuali seorang isteri saja yang melahirkan setengah anak laki-|aki."

Setelah itu Abu Hurairah berkata meriwayatkannya, "Beliau

bersabda, 'seandainya dia mengataftan, "fnsya Allah", tentu tidak

melanggar sumpah, dan alun mengantarlcannya kepada

kebutuhannya'."

Dia juga pematr berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

' Seandainya beliau mengeanalilcan' ."

Dia (Suffan bin Uyainatr) berkata, "Abu Az-Zinad jtaga

menceritakan kepada kami dari Al A'raj se,perti hadits Abu Hurairah."

@:
(Bab pengeanalian dalam sumpah). Pengecualian dalam

bahasa Arab diungkapkan dengan ttata idili' Kata ini mengikuti pola

kata irtiri,! yang dibentuk dari akar kata dr. Disebutkan juga ai'jlr,
dengan huruf wawu sebagai pengganti huruf ya' dan dengan harakat

i,",t ( o..
.,J-P c'?-y
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fathah di awalnya. Kalimat llflr 'cj3 artinya aku menggabungkan

sesuatu, sehingga seakan-akan orang yang mengecualikan itu
menggabungkan sebagian yang disebutkannya. Karena menurut
istilah, pengertiannya adalah mengeluarkan atau mengecualikan

sesuatu yang tercakup oleh lafazh. Partikelnya adalah il O* y*g
sejenisnya.

Kata iti :,)i 3*rga biasa digunakan untuk malana

pengganfungan, di antaranya adalah menggantungkan sesuafu pada

kehendak, dan inilah yang dimaksud pada judul ini. Maka bila
seseorang mengatakan, St;,i iirr rr- olu-3'oJi\'gt " pasti akan

melalruknn ini, jika Allah Ta'ala menghendah), berarti dia telah

menggunakan pengecualian. Begitu juga bila dia mengatakan, iif X

^.rrt gt3 ol ris {Aku tidak akan melalrukan ini, jika Allah menghendaki).

Seperti t* r,r*u hukumnya bila seseorang mengatakan, hr l:U bf ff
(Kecuali bila Allah menghendaki), ataut,r ,t3 'o1\11X"ruati 

bita eUri
telah menghendaki). Selain itu, boleh 3ugu -"nggunakan tata iiriti

lt
(keingingan) atau ]L-ifi lpititran) sebagai pengganti kata i.- 'ir

(kehendak). Jika kemudian dia tidak melakukan apa yang telah
ditetapkannya, atau rnelakukan apa yang dinyatakan tidak akan

dilakukaru:ya, rnaka dia tidak dianggap melanggar.

Apabila seseorang rnengatakan,d h' t'ui 'x! utuu ji;bi lt

€ h' (Kecuali bila ,4llah rnerubah niatku), atau kalim at, Q.:&bl"lt
*tau *| 

'#-'Oi'11{kecuatf bila menurutku), atau ,ri;,i Oi'll {t ""rali 
bila

alru menghendaki) atau {;f ';ti\1q*ec"ati bila aku menginginkan) atau

Yrl"o1\l lXecualr bila alat memilih),maka itu juga termasuk kalimat

pengecualian, tapi disyaratkan adanya yang disyaratkan.

Ibnu Al l\{undzir menyebutkan bahwa para ulama sependapat

438 - FATHUL BAARI



bahwa syarat hukum yang menggunakan pengecualian adalah

mengucapkan apa yang dikecualikan, dan itu tidak cukup hanya

dengan memaksudkan tanpa mengucapkannya secara verbal.

Iyadh menyebutkan bahwa sebagian ulama muta'akhkhir

menyimpulkan --dari perkataan Malik, batrwa sumpah berlaku

dengan niat-, bahwa kalimat pengecualian berlaku dengan niat. Tapi

nukilan dari kitab At-Tahdzib menunjukkan, bahwa Malik

meriwayatkan adanya syarat pengucapan sumpatr. Menangapi

pernyataan ini, Al Baji menjawabnya dengan membedakan hal itu,

batrwa sumpah adalah akad, sedangkan ungkapan pengecualian adalatr

penghalalan. sedangkan akad lebih dominan daripada penghalalan

sehingga tidak bisa disetarakan dengan sumpah.

Xbnu Al Mundzir berkata, '?ara ulama berbeda pendapat

mengenai waktunya. Mayoritas mereka menyatakan batrwa waktunya

disyaratkan berbarengan dengan sumpatr. Malik mengatakan, 'Bila

diam atau memutus perkataanny4 maka tidak ada pengecualiaan'.

Imam Syaf i mengatakan, 'Disyaratkan pengecualian berbarengan

dengan perkataan pertama, dan itu hanrs dilakukan secara berurutan.

Apabila ada jeda di antara keduanya (perkataan pertama dan

pengecualian) berarti itu terputus, kecuali jeda tersebut hanya sekedar

bernafas atau terputusnya suara. Selain itu, ia dianggap terputus juga

bila diselingi dengan perkataan lain''"

Ibnu Al Hajib berkata, "syaratnya adalah bersambung secila

lafazh atau yang sama hgkumnya seperti terputus karena bernafas,

batuk dan serupanya yang secara umum dianggap tidak memutusnya."

Para ulama berbeda pendapat, apakatr perkataannya terpufus

dengan sesuatu yang dapat memutuskan qabul (penerimaan atau

persetujuan) dari ijab (penetapan)? Ada dua pendapat di kalangan

ulama syafi,i, dimana yang paling shahih bahwa pengecualian

tersebut dianggap terputus dengan adanya perkataan di luar itu

walaupun.hanya sedikit, sedangkan perkara ijab dan qabulnya sendiri
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tidak terputus.

Menurut pendapat lain, bila diselingi dengan kalimat
"astaghfirullaahal azhiim" maka tidak terputus. Mengenai pernyataan

ini, An-Nawawi tidak memberi komentar. Nash Asy-Syaf i
menguatkannya, dia berkat4 "Dia berdzikir, maka sebenarnya itu
yang dikenal sebagai dzikir, dan ini termasuk juga ucapan, laa ilaaha
illallaah dan serupanya."

Diriwayatkan dari Thawus dan Al Hasan, bahwa dia boleh

mengecualikan selama masih berada dalam majlis. Selain itu,
diriwayatkan pula pendapat serupa dari Imam Ahmad, dan dia

berkata, "Selama masih dalam perkara itu." Diriwayatkan juga

pendapat seperti itu dari Ishaq, dan dia berkata, "Kecuali bila ada

jeda."

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa bila dia mengecualikan

sebelum berdiri atau berbicara (yang lairurya). Diriwayatkan dari

Atha', "Sekitar waktu memerah unta." Diriwayatkan dari Sa'id bin
Jubair, "Hingga empat bulan." Diriwayatkan dari Mujahid, "setelah

dua tahun."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas beberapa pendapat, di

antaranya, "Walaupun setelah satu musim." Diriwayatkan juga

darinya seperti perkataan Sa'id, dan diriwayatkan juga darinya, bahwa

waktunya satu bulan, satu tahun, dan selamanya.

Abu llbaid berkata, "Ini tidak dipahami menurut zhahimya,

karena hal itu berkonekuensi bahwa seseorang tidak boleh melanggar

tlalam sumpahnya, dan agar tidak terbayangkan kafarat yang

rtri'wajibkan Ailah bagi orang yang bersumpah. Akan tetapi, inti hadits

itu adalah gugumya dosa dari yang bersumpah karena tidak
nrengecualikan, karena manusia diperintahkan mengucapkan insya

Atlah dalam surah Al Kahfi ayat 23-24, r.ti ",$.5'*A il:djn* l:
trr "'" i'ai 11 1oo" jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap
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sesuatu, "sesungguhnya aku akan mengeriakan itu besok pag|"

kecuali [dengan menyebutJ "Insya Allah.") Selanjutnya Ibnu Abbas

mengatakan, 'Bila dia lupa mengatakan insya Allah, maka dia bisa

mengatakarunya segera'. Namun, tidak ada hadits yang menyebutkan

bahwa bila dia mengatakan itu setelah selesainya perkataannya maka

apa yang dinyatakannya dengan sumpah itu menjadi tidak berlaku."

Kesimpulannya, memaknai pengecualian yang dinukil darinya

sebagai lafazh "insya Allah" saja, dan lafazh ini dimaknai sebagai

permohonan berkah. hilah pemaknaan hadits marfu' yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya secata lnaushul dm mursal,

batrwa Nabi SAW bersabda, b ,iu6 'p ,:*l p ,tii^' ,A:j 029\'h6

trr rt- ("Demi Allah alat pasti memerangi Quraisy." Tiga kali,

kemudian beliau diam, lalu berkata, "fnsya Allah.') Atau dimaknai

dengan diam unhrk bernafas dan serupanya. Demikian juga riwayat

yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq mengenai pertanyaan seseorang

yang menanyakan kepada Nabi sAw tentang ashhabul kahfi,

kernudian beliau menjawab, "Besok baru aht meniawab kalian."

Ternyata, wahyunya terlanrbat turun, lalu turunlatr ayat, l?)i*'li
Xirr ici ilf it rtr U|s Jt,t $t(Oaniangan sekali-lwti kamu mengatakan

terhadap sesuatu, "sesungguhnya alru akan mengerjakan itu besok

pdgi," kecuali fdengan menyebutJ "Insya Allah.') Setelah itu beliau

mengucapkan,"Insya Allah.- Padatral dari jalur yang valid, riyayat ini

tidak diriwayatkan seperti itu.

Di antara dalil-dalil yang mensyaratkan bersambungnya

pengecualian dengan perkataan adalah sabda beliau, *-'#'ru
{Maka dia hendalotya menebus sumpahnya). Karena jika pengecualian

itu berlaku setelatr perkataan terputus, tentu beliau akan mengatakan,

W (Mala dia hendaknya mengecualikan), karena itu lebih mudah

daripada menebus. Demikian juga firman Allah kgpada Ayub dalam

surah Shaad ayat 44,L--g5 1i l-t|'r.Pg W'J,*."ib,1Oo, ambillah
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dengan tanganmu seikat [rumputJ, maka pulaillah dengan itu

[isterimuJ dan janganlah kamu melanggar sumpah). Sebab, bila Alla]r
mengatakan ;p-'y (kecaalikanlah) maka itu lebih mudah daripada

berusaha untuk memenuhi sumpah dengan melaksanakan pemukulan

itu. Dan jika memang demikian, maka bisa gugurlah segala bentuk

pengakuan, talak pemerdekaan yang dikecualikan kemudian, dimana

orang yang membuat pengakuan, menjatuhkan talak atau

memerdekakan kemudian mengecualian setelah berlalunya waktu dan

hukumnya tidak lagi berlaku dengan pengecualian itu.

Jadi, yang lebih utama adalah menakwilkan apa yang dinukil
dari Ibnu Abbas dan para salaf lainnya. Hal ini kemudian-

menimbulkan perbedaan pendapat, apakah disyaratkan niat
mengecualikan dari sejak awal perkataan atau tidak? Ar-Raf i
mengemukakan adanya dua pendapat mengenai hal ini, sementara

menurut riwayat dari Abu Bakar Al Farisi, bahwa dia menukil ijma'
tentang disyaratkannya hal itu sebelum berakhirnya perkataan.

Alasannya, pengecualian setelah terpisah dari perkataan berarti terjadi

setelah terjadinya 
-misalnya- 

talak, ini cukup jelas.

Namun nukilannya ini bertolak belakang dengan nukilan Ibnu

Hazm, karena menurut nukilannya, bila pengecualian itu bersambung

dengan perkataannya maka itu cukyn. Dia pun berdalil dengan hadits

Ibnu Umar secara marlu','&-;i lur lO ol Jtit'.Jil; i; (Barangsiapa

berswmpah lalu mengatakan, "fnsya Allah," maka dia tidak
welanggar). Selanjutnya dia berargumen, karena orang yang

+ersumpah itu menyrsulkan pengecualian kepada sumpah dengan

lafazh, dan saat itu tersambung tiga bentuk, yaitu: (a) dia memang

xreniatkannya dari sejak awal perkataanfiya, (b) dia meniatkannya dari

pertengahan perkataahnya sebelum perkataannya ),ang berakhir, dan

(c) dia meniatkdnnya setelah beral*rirnya perkataannya.

Nukilan ijma' mengkhususkan batrwa bentuk yang ketiga tidak

berlaku. Tidaklah benar pendapat yang menyatakan bahwa bentuk
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kedua juga tidak berlaku. Yang dimaksud dengan ijma' tersebut

adalah rjma' daxi mereka yang mensyaratkan bersambungnya

pengecualian dengan perkataan, jika bukan itu, maka perbedaan

pendapat tetap ada (yakni tidak te{adi ijma') seperti yang telah

dipaparkan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Sebagian ulama kami mengatakan,

'Pengecualian itu disyaratkan sebelum sempurnanya sumpah'.

Sedangkan menurutku, bila dia meniatkan pengecualian bersama

sumpah, maka tidak sebagai sumpah dan tidak pula sebagai

pengecualian. Karena hakikat pengecualian adalatr yang diungkapkan

setelah akad sumpah, dimana pengecualian yang bersambung dengan

sumpah itu membukakan akad tersebut. Mereka sepakat, orang yang

mengatakan, 'Aku tidak akan melalcukan ini insya Allah', bila
maksudnya hanya mengharapkan keberkatran, lalu dia melakukannya,

berarti dia telatr melakukan pelanggaran. Tapi bila yang dimaksudkan

adalatr pengecualian, maka tidak dianggap melanggar."

Kemudian mereka berbeda pendapat bila dia mengucapkannya

secara mutlak, atau mendahulukan pengecualian daripada sumpatrnya,

atau menangguhkannya, apakatr hukumnya berbeda? Mengenai

masalah ini telatr dipaparkan pada pembahasan tentang talak.

Selanjutnya mereka sependapat tentang masuknya pengecualian dalam

setiap yang disumpahkan, kecuali Al Auza'i, dia berkata,

'?engecualian tidak berlaku dalam talak, memerdekakan budak dan

berjalan kaki ke Baitullatr." Demikian juga riwayat dari Thawus, dan

seperti itu juga dari Malik, diriwayatkan juga dariny4 "Kecuali
berjalan kaki (ke Baitullah)."

Al Hasan, Qatadatr, Ibnu Abi Laila dan Al-Laits berkata, "Bisa
masuk kepada semuanya selain talak."

Menurut Ahmad, itu berlaku pada semuanya selain

memerdekakan budak. Dia berdalil dengan hadits dari Mu'adz secara

marfu', 'o1'; dt :99fl.,j6ltb ,:;fui irr "e 
'itt',j.v 

9!1 :.o.i;yjri rir
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?'+..,ry tr ru* (Bila dia berkata kepada isterinya, "Engkau ditalak

insya Allah," maka dia tidak tertalak. Dan bila dia berkata kepada

budalotya,' "Engkau merdeka insya Allah," maka dia merdeka).
.a

Al Baihaqi berkata, "Humaid bin Malik meriwayatkan hadits

ini seorang diri, dan prihalnya tidak diketahui, serta sanad-nya masih

diperbincangkan."

Sementara orang yang menyatakan, bahwa berlakunya

pengecualian pada talak berdalil bahwa talak tidak dapat ditebus

dengan kafarat, sementara kafarat itu lebih berat bagi yang bersumpah

daripada mengucapkan pengecualian. Jika tidak dapat dihalalkan

dengan yang lebih kuat, apalagi dengan yang lebih lemah.

Ibnu Al Arabi berkata, "Pengecualian adalah sejenis kafarat.

Allah berfirman, '& ri1;ilu;4( 'atk Ui (Itulah kafarat sumpah-

sumpah lramu jika bersumpah). Oleh sebab itu, hal ini hanya bisa

dimasuki oleh sumpah syar'i, yakni bersumpah dengan nama Allah."

dalam iiwayat mayoritas, sedangkan di sini dari riwayat Al Ashili, dan

juga dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi dan Al Mustamli

disebutkan dengan redaksi, .[(!..

Ibnu Baththal berkata, "Jika itu shahih, maka saya

nrenduganya ',y.r?,-

Tampaknya, dia mengira bahwa &t-3 khusus untuk lafazh

tunggal, padahal sebenarnya tidak demikian, karena dia adalah nama

jenis.

Ibnu At-Tin berkata, "Demikian yang 'dicantumkan, yartu

dengan iafazh tunggal, sedangkan maksudnya adalah jamak, seperti

halnya lafazh kata ltlJt.

Penulis kitab At Ainberkata, "Kalimat'xre"ais aan iu U!
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artinya unta yang sudah kering susunya. Sedangkan kalimat 4)i Ui;,
artinya perut unta itu sudah menempel dengan punggungnya."

Al Khaththabi berkata, ..Kalimat zar_l,iju berani unta yang

memiliki sedikit susu. Asalnya dari kalimat ip-l' ir: y*g artinya

sesuatu itu meninggi seperti timbangan. Bentuk jamaknya aaalatr ir3,
seperti kata"r<qb yang bentuk jamalarya adalatr "r;-b.Kata $.f.,*
juga sebagai bentuk jamak dari',yA.-

Menurut nukilan dari catatan Ad-Dimyathi Al Hafizh, kata

itil' uautuf, unta yang mengangkat ekomya untuk bersetubuh dan dia

sudah tidak bersusu. Bentuk jamaknya adalatr Jts, r.prrti halnya kata

ifrl aan gfi.

Qasim bin Tsabit menceritakan dari Al Ashma'i dalam kitab
Ad-Dala'il, "Bila unta bunting telatr berlalu tujuh bulan lalu susunya

rnengering, maka unta itu disebut i!O, bentuk jamaknya adalah J:*.
Dan bila dia mengangkat ekomya untuk bersetubuh, maka disebut

.19O, bentut jamaknya adalah J?.-

Ini adalah penjelasan yang baik, dan yang disebutkan dalam

kitab Al Mathali',bahwa itl, "arf"ft 
bentuk jamak dari r!O, m.k" irri

tidak tepat.

*l;b (Betiau kemudian memerintahlran lrnmi). Maksudny4

mernerintahkan agar kami diberi itu.

1ji 9li,-; (Tiga kawanan unta). Demikian redaksi yang

disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, sedangkan dalam redaksi yang

lain disebutkan dengan redaksi, ):tt *r(dengan tiga kawanan unta).

Ada yang mengatakan, bahwa yang benar adalah yang pertama,

karena kata 'llLl adalah lafazh mu'annats. Demikian juga redaksi
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yang disebutkan dalam riwayat Abu As-Salil dari Zahdam yang

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Muslim dengan sanad-nya.

Anggapan lairurya, itu disebutkan berdasarkan kata i3Lr, atau karena

kata itu bisa sebagai mudzakkar dan bisa juga sebagai lafazh
mu'annats, atau riwayatnya dengan tanwin (yrkni lafazh bilangannya

dengan tanwin), sedangkan kata ;ii bisa berfungsi sebagai badat

sehingga dia juga dibaca dengan harakat kasrah, atau sebagai

permulaan kalimat sehingga dibaca dengan harakat dhammah.
o

Kata 3ij,-Jl berarti kawanan unta yang terdiri dari tiga hingga

sepuluh ekor. Ada yang berpendapat, hingga tujuh. Ada juga yang

mengatakan ariara dua hingga sembilan. Disebutkan dalam kitab Ash-

Shahih, "Tidak ada bentuk lafazhnya yang berarti satu, sedang bentuk

banyaknya adalah 5 r jsf ."

Mayoritas orang menganggapnya khusus bentuk mu'annats,

namun kadang juga dianggap mudzakkar atau lebih umum dari itu,

seperti yang terdapat dalam sabda beliau, 'ry l':i ,* o':i q',.;:
il:.t-l /-,)i (Dan pada unta yang latrang dari lima ekor tidak ada

zakatnya). Dari redaksi hadits ini disimpulkan, bahwa kata i.yiJriuga

sebagai satu ekor.. Namun ini bertentangan dengan apa yang

dikemukakan oleh Al Jauhari. Pada pembahasan tentang peperangan

t{isebutkan dengan kalimat, )35}b (lima ekor unta).

Ibnu At-Tin berkata, "Allah lebih mengetahui."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Kemungkinan keduanya dapat

digabungkan dengan riwayat yang telah dikemukakan pada

pembahasan tentang perang Tabuk dengan redaksi, *r-jjt i* b
(Ambillah kedua pasangan rni). Sehingga kemungkinan riwayat denga

kata LyLtbermakna tiga pasangan, dan riwayat dengan katai"J;ir
berdasarkan anggapan bahwa salah satu pasangan itu sebagai penyerta
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sehingga kadang dianggap dan kadang tidak dianggap. Bisa juga
dikompromikan, bahwa pada mulanya beliau memerintahkan untuk
memberikan tiga pasang unta, kemudian menambahkan lagi dua

pasang, karena redaksi versi Zahdari, €LLbt6i€\i)r! *t *rAl"j
)\t'o- :e (Kemudian dibawakan firepada beliauJ lima satuan unta

gemuk-gemuk, lalu beliau memberiht lima).

Dalam riwayat Zahdam disebutkan jumlah yang diberikan
kepada mereka, sedangkan dalam riwayat Ghailan dari Abu Burdatr

adalatr yang pertama kali beliau perintahkan untuk diberikan kepada

mereka tanpa menyebutkan tarnbahannya. Sedangkan riwayat, d:i6 if
. ) , .o

Jl:,+ g)Lj .ri*"-lt ("Ambillah kedua sepasang ini." Tiga lmli) telah

iii.turt* puiu p"-Uahasan tentang peperangan dengan redaksi yang

lebih jelas, ,:r;.1q (Enam ekor unta). Maka berdasarkan riwayat yang

lalu, maka yang keenam adalah sebagai penyerta karena tidak
memiliki kriteria tersebut (yakni tidak gernuk seperti yang lain).

hr ':f Ll i'i $l {SesunSSuhnya aht, demi Allah insya Attah).

Abu Musa Al Madini dalam trtab Ats-Tsamin fi Istitsna' Al Yamin

berkata, "I-afazh lrr ", '1., i:,1 tiauf terdapat dalam mayoritas jalur

periwayat hadits Abu Musa, dan lafazh Sr1 tidak terdapat dalam

naskatr Ibnu Al Manalyar. Oleh karena itu, dalam hadits Abu Musa
tidak terdapat sumpah. "

Sebenamya itu tidak seperti dugaannya, tapi lafazh sumpah itu
malah terdapat dalam riwayat asalnya. Maksud Imam Bukfiari adalah

menjelaskan pengecualian dengan menggunakan lafazh kehendak.
Sementara yang dikatakan Abu Musa Al Madini dalan kitab tersebut
menjelaskan bahwa Nabi SAW mengatakan itu hanya untuk
keberkahan, bukan untuk pengecualian, namun apa yang dikatakannya

ini bertentangan dengan zhahimya.

-t$i .* ,t)Jt'cn5fj ,fjf 'r:rE \1 lrecuati atru menebus
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sumpahht dan melaksanakan yang lebih baik itu dan menebus

sumpahku). Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat As-

Sarakhsi dengan mengulang kata, b'il.
'o'PS it , 

jr-il (Dan dia berkata, "Kecuali aku menebus.").

Itrlaksudnya, dia mengemukakan semua lafazh hadits ini dengan sanad

tersebut, hanya saja di bagian akhirnya dia menyebutkannya dengan

redaksi, ci;s'r?'$glr .-if \i ,? -i e$t'*(:, ,?-'* ors 't\
(Kecaali alat menebus sumpahku dan melaksanakan yang lebih baik
itu -atau alru melaksanakan yang lebih baik itu dan menebus

sumpahht-.") Di sini, ada tambahan keraguan dengau mendahulukan

penyebutan penebusan dan mengakhirkannya. Keraguan ini juga

muncul dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sulaiman

bin Harb, dari Hammad,binZaid.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah
tentang kisah Sulaiman AS, l+ .iirr "r-;r bl+, :+(, {iA (Lalu

temannya berkata kepadanya, "Ucapkanlah, 'Insya Allah' lalu dia

lupa.')Disebutkan juga, ht ,u:'bt Sa j :'gui t?1, ,b lt J'bt Jt|

(Rasulullah SAW bersabda, "Seandainya beliau mengucapkan, 'Insya

Allah'.') Seiain itu, disebutkan pula, p\ j'r:; lei (Beliau berkata

s elrali lagi, " Seandainy a beliau mengecual ikan.' )
Ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat tentang

holehnya menggunakan ungkapan "pengecualian" setelah terpisah dari

sumpah dengan sedikit waktu, seperti yang telah dipaparkan. Namun
pendapat ini ditanggapi oleh Al Qurthubi, dia menjawab bahwa

sumpah Sulaiman itu kalimatnya panjang sehingga bisa jadi perkataan

temannya (malaikat) kepada Sulaiman, hr ,r:, ol & (Ucapankanlah,

"Insya Allah.') terjadi di tengah perkataan sumpalmya Sulaiman,

sehingga dengan demikian tidak bisa dijadikan dalil untuk itu.

Ibnu At-Tin berkata, "Ungkapan pengecualian dalam kisah
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Sulaiman tidak menghilangkan hukum sumpah itu dan membatalkan

akadnya, tetapi itu bermakna pe,lrgakuan kepada Allah akan kehendak-

Nya serta pasrah kepada ketetapan-Nya. Ini serupa dengan firman-

Nya dalam suratr Al Kahfi ayat23-24, ft ttr aui &,i ,ii:d.',t* li
hr ,UI 'al qOaniangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu,

"Sesungguhnya alcu akan mengerjakan itu besok pod," keanali

[dengan menyebutJ " fnsya Allah.').-

Abu Musa Al Madini mengatakan hal serupa dalam kitab
tersebut (Ats-Tsamin fi Istitsna' Al Yamin), kemudian dia berkata
"Sebe,narnya hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat
Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya,

dari Abu Hurairah, batrwa Rasulullatr SAW besabd4 bf jui6 1* U
i{jt;-H ht ib lBarongsiapa bersumpah lalu mengucapkan, "Insya

Allah," maka dia tidak melanggar\."

Sebenarnya, redaksi Muslim tidak seperti itu, karena dia

meriwayatkan kisatr Sulaiman dan di bagran aktrimya disebutkan, 'i
Li.i |i &r lO'ol J'6 $eandainya dia mengucapkan, "Insya Allah,"

malca dia tidak melanggar). Memang hadits itu diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dan An-Nasa'i dari jalur ini dengan redaksi, iLt 3i
(Barangsiapa mengucaplan), namun At-Tirmidzi berkat4 "Lalu aku

me,nanyakan itu kepada Muhammad, maka dia pun berkata, 'Ini
keliru. Ab&mazzaq kelinr, karena dia meringkasnya dari hadits

Ma'mar dengan sanad ini dalam kisah Sulaiman bin Daud'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari telatr

meriwayatkannya pada pernbahasan te,lrtang nikah dari Matrmud bin
Ghailan dari Abdurrazzaq secara lengkap, dan saya telah kemukakan

. juga beberapa pelajaran di dalamnya. Selain itu, Muslim juga

meriwayatkannya. Namun Ibnu AI Arabi menyangkal, bahwa apa

yang dikemukakan oleh Abdurrazzaq dalam riwayat ini tidak

menyelisihi yang lain, karena redaksi hadits ini berbeda-beda lantaran
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perbedaan bentuk perkataan Nabi SAW saat mengungkapkarurya
dalam menjelaskan hukum dengan redaksi yang berbeda. Beliau
berbicara kepada setiap kaum dengan ungkapan yang dapat difahami
oleh mereka, atau hadits ini dinukil dengan maknanya saja.

Guru kami menjawab dalam kitab Syarh At-Tirmidzi, bahwa
apa yang dikemukakan oleh Abdtnazzaq dalam riwayat ini tidak
mewakili makna yang terkandung oleh riwayat yang diringkasnya,

karena sabda Nabi SAW,'e-i,:-p ar lo \Lw'ss j lseandainya

Sulaiman mengucapkan, "Insya Allah," tentu dia tidak melanggar),
tidak memastikan hukumnya demikian bagi setiap orang selain
Sulaiman. Syarat meriwayatkan dengan makna adalah tidak ada
penyelisihan, sedangkan di sini ada penyelisihan dengan yang khusus
dan yang umum.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika sumber haditsnya sama, berarti
kisahnya sama, tapi riwayat Abdwazzaq yang ringkas itu memiliki
hadits penguat dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh para
penulis kitab ls-^Srznan yang dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan

dinilai shahih oleh Al Hakim, dari jalur Abdul Warits, dari Ayyrb As-
Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara marfu', # ,rb'e'ri
*b+ Ni hr ,t3 'ol,Sui (Barangsiapa bersumpah lalu mengucapkan,

"fnsya Allah," maka tidak ada pelanggaran atas sumpahnya).

At-Tirmidzi berkata, "Lebih dari satu orang yang
rneriwayatkarulya dari Nafi' secara mauquf. Demikian juga yang
diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, dan

kami tidak mengetahui yang meriwayatkan secara marrt.' selain
Ayyub."

Ismail bin Ibrahim berkata, "Ayyrb memang kadang

meriwayatkan secara marfu'dan kadang tidak."

Di dalam kitab Al 'Ilal disebutkan, bahwa dia pernah

menanyakan hal itu kepada Muhammad, maka dia pun menjawab,
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"Para sahabat Nafi' meriwayatkannya secara mauquf kecuali Ayyub,
dan mereka mengatakan, 'Pada akhirnya Ayyub menyebutkanya

secara mauquf ."

A1 Baihaqi menyandarkannya kepada Hammad bin Zaid, dia
berkata, "Ayyub meriwayatkan secara marfu ' kemudian

meninggalkannya."

Al Baihaqi menyebutkan, bahwa diriwayatkan juga secara

marfu' dari riwayat Ayyub bin Musa, Katsir bin Farqad, Musa bin
Uqbah, Abdullah bin Al Umari, Abu Amr bin Al Ala' dan Hassan bin
Athiyyah, semuanya meriwayatkannya dari Nafi '.

Riwayat Ayyub bin Musa diriwayatkan oleh Ibnu Hibban
dalam kitab Ash-Shahih. Rjvrayat Katsir diriwayatkan oleh An-Nasa'i
dan Al Hakim dalam lotab Al Mustadrak. Riwayat Musa bin Uqbah

diriwayatkan oleh Ibnu Adi dalam biografi Daud bin Atha' 
-salah

seorang periwayat yang lemah- darinya. Dia juga menukil riwayat
Abu Amr bin Al Ala'. Sementara riwayat Hassan bin Athiyyah dan

ri.wayat A1 Umari diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Selain itu, Ibnu Abi
Syaibah, Sa'id bin Manshur dan Al Baihaqi meriwayatkanpya dari
jalur Malik sedangkan yang lain, dari Nafi' secara mauquf. Begitu
juga riwayat Salim yang diriwayatkan oleh Sa'id dan Al Baihaqi dari
jalurnya.

Mengomentari perkataan At-Tirmidzi, seorang pensyarah

berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan secara marfii'selain Ayyub,"

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Salim dari ayahnya,

secara mauquf. Guru kami berkata, "Aku katakan: Dia
meriwayatkannya dari jalur Musa bin Uqbah secara marrtt' dengan

redaksi, *il,j-i Li Jiti-t i git d',#s,y_&'.1;U
(Barangsiapa bersumpah terhadap suatu sumpah, lalu dia
mengecualikan setelahnya, dan tidak melahtkan apa yang
dikatakannya, maka dia tidak melanggar)."
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r
Saya tidak menemukan ini dalam riwayat At-Tirmidzi, dan

juga tidak disebutkan oleh Al Mizzi dalam biografi Musa bin Uqbatr

dari Nafi' dalam kitab Al Athraf. Sementara Jamaah menyatakan,

batrwa Sulaiman AS memang pemah bersumpah sebagaimana yang

akan saya jelaskan.

Yang benar, Imam Bukhari mengerrukakan kisatr Sulaiman

pade bab ini dengan maksud menjelaskan batrwa ungkapan

pengecualian yang disebutkan dalam sumpatr bisa dilakukan dengan

kalimat "insya Allah". Oleh sebab itu, dia pun menyebutkan hadits

Abu Musa yang menyatakan itu bersama penyebutan sumpah,

kemudian rnenyebutkan kisatr Sulaiman karena di dalamnya

disebutkan dengan redaksi, lor "r-, irf jr-i i trseandainya beliau

mengucapkan, "fnsya Allah.') Juga, diriwayatkan dengan redaksi, 3l

,F"'1 (Seandainya dia mengeanatikan). Ini menunjukkan bahwa

kalimat "Insya Allah" adalah ungkapan pengecualian, sehingga hal ini
menolak pandangan kalangan yang menyatakan batrwa dalam kisah

Sulaiman tidak mengandung sumpah.

Ibnu Al Manayyar dalam kitab Al Hasyiyah berkata,

"Tampaicnya, Imam B*hari mengatakan, bahwa jika bisa

dikecualikan pada hadits-hadits itu, lalu bagaimana mungkin tidak

bisa dikecualikan pada hadits-hadits yang ditegaskan dengan sumpah,

padatral ltu lebih menrbutuhkan pemasrahan kepada kehendak."

'drJ.\'(Sungguh aht akan mengetilingi). Huruf lam dt sirrr

berfungsi sebagai pelengkap sumpah. Seakan-akan beliau mengatakan

-rnisalnyr--, 
'iir'tit'l', (Demi Allah, sungguh aht akon

znengelilingi). Itu ditunjukkan dengan disebutkarurya pelanggaran

sumpalr dalam redaksi, 'g^J- l (fiao* melanggar), karena ada dan

tidaknya huruf tersebut menunjukkan bahwa telatr adanya sumpah.

Sebagian orang mengatakan, bahwa htruf lam tersebut adalah

mubtada', dan yang dimaksud dengan tidak adanya pelanggaran
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sumpah adalah terjadinya apa yang beliau maksud.

Ibnu Al Manayyar berpatokan dengan pengertian ini dalam
kitab Al Kabir, sehingga dia pun menyebutkan, "Bab Dianjurkannya
Mengecualikan dalam Kasus selain Sumpatr bagi yang Mengatakan,
'Aku akan Melakukan ini'." Selanjutnya dia mengemukakan hadits
ini. Sementara itu An-Nawawi menyatakan, bahwa yang diungkapkan
oleh sulaiman bukanlah sumpah, karena di dalam haditsnya tidak ada
pernyataan sumpah. Padahal, itu disebutkan pada sebagian jalur
periwayatan hadits ini, namun diperselisihkan tentang apa yang
disumpahkannya itu, apakah semua yang disebutkan itu atau sulaiman
hanya berkeliling kepada semua isterinya, tidak termasuk kehamilan,
melahirkan dan seb againya.

Yang kedua ini lebih tepat, karena itulah yang mampu dia
lakukan (yakni menggilir para isterinya), sedangkan berikuftrya berada
di luar kekuasaannya. Jadi, itu hanya sekadar harapan terjadinya apa
yang bisa mendatangkan kebaikan baginya. Jika demikian, apabila dia
bersumpah dengan semua ifu, berarti itu berasal dari watryu, dan jika
itu dari wahyu maka tidak akan salah. Tapi jika bukan dari wahyu,
berarti dia bersumpah dengan sesuatu yang tidak ditakdirkan
untuknya, dan itu tidak layak baginya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada yang menghalangi kalau
hal itu boleh saja terjadi. Lagi pula Sulaiman memang sangat antusias
mencapai maksudnya dan menegaskannya dengan sumpah. Dalam
hadits shahih disebutkan, i:;l'h #'#1 l',* lt l*b'ot
(sesungguhnya di antara para hamba Allah ada orang yang apabira
dia bersumpah terhadap Allah, niscaya akan dtpmuhinya). penjelasan

tentang hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan tentang perang
Uhud.

'Jb;,,r, (S emb i I an p u I uh) . Penj elasan tentan g p erbed aan j uml ah

tersebut telah dipaparkan dalam biografi Sulaiman AS pada
pembahasan tentang cerita para nabi. Abu Musa Al Madini
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rnenyebutkan dalam kitabnya, batrwa pada sebagian naskah Muslim,
disebutkan perbedaan tentang jumlah itu setelah kisah Sulaiman ini,
dan itu bukan dari perkataan Nabi SAW, tapi berasal dari perakataan

para penukilnya.

Al Karmani menukil, bahwa dalam l,,ttab Ash-Shahih tidak
disebutkan perbedaan pendapat mengenai suatu jumlatr melebihi

banyaknya pendapat mengenai kisah ini.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang mengatakan itu
melewatkan hadits Jabir mengenai harga unta. Penjelasan tentang

perbedaan pendapat seputar itu telatr dipaparkan pada pembahasan

tentang syarat-syarat. Sebelumnya, telah dikemukakan juga jawaban

An-Nawawi dan yang sependapat dengannya mengenai perbedaan

jumlah dalam kisah sulaiman ini, bahwa pengertian jumlah itu bukan

dalil bagi jumhur, karena penyebutan yang sedikit tidak menafikan

penyebutan yang banyak. Pandangan ini ditanggapi, Asy-Syaf i
menyebutkan, bahwa pengertian jumlatr merupakan dalil. Nukilan dari

Asy-Syaf i ini dinyatakan oleh Syaikh Abu Hamid, Al Mawardi dan

lainnya, namuR syaratnya adalah tidak menyelisihi lafazhnya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, karena sumber

hadits ini berasai dari Abu Hurairah, sernentara para periwayat darinya

crengernukakan secara beragam, maka hukum yang ditetapkan adalatr

yang lebih banyak karena semuanya tsiqah. Di sana telah

dikemukakan juga pandangan lainnya.

L4 lUetahirkan). Di sini, ada kalimat yang tidak disebutkan,

yaitu dia digauli, kemudian hamil, dan akhirnya melahirkan.

Dennikian juga redakri, ;6 (berperang), yaitu dia tumbuh, kemudian

belajar perang, lalu berperang.

3,t,tijt ,1-,loVl",*i'6 ,:+("'iitrt (Temannya kemudian berkata

kepadanya -Sufyan mengatakan, "Malaudnya, malaikat."-)
Demikian penafsiran Suffan bin Uyainatr dalam riwayat ini, batrwa
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teman Sulaiman itu adalah malaikat. Pada pembahasan tentang nikah
telah dikemukakan dari jalur lainnya redaksi yang memastikan bahwa
itu adalah malaikat.

'r# (Namun beliau lupa). Dalam riwayat yang dikemukakan

pada pembahasan tentang nikah disebutkan tambahan, 'lS-'*

(Sehingga tidak mengucapkannya). Ada yang mengatakan, bahwa
hikmahnya adalah memalingkan pengecualian pada apa yang telah
ditakdirkan. Tidak tepat pendapat yang menyatakan bahwa dalam
redaksi ini ada kalimat yang disebutkan terlebih dahulu dan
diakhirkan, yaitu dia tidak mengucapkan, "Insya Allah," lalu
dikatakan kepadanya, "Ucapkanlah, 'Insya Allah'." Hal ini jika
redaksi f (Namun beliau tupa) tidakmemerlukan redaksi, g+-U
(Sehingga tidak mengucapkannya). Tapi redaksi, irl+, t+b'i jA
ilr rt-, (Lalu temannya berkata kepadanya, "Llcapkanlqh, .,Insya

Allah '.') menunjukkan bahwa beliau memang tidak mengucapkannya.
Maka, yang lebih tepat adalah tidak menyatakan bahwa dalam redaksi
ini ada kalimat yang disebutkan di awal dan di akhir. Dari sini terlihat
jelas ketidakbenaran pendapat yang menyatakan bahwa dia sengaja
melanggar, walaupun itu adalah kemaksiatan, namun karena itu hanya
pelanggaran kecil maka tidak dihukum.

Al Qurthubi berkata, "Redaksi, 'F"'* 
$ehingga tidak

mengucapkannya) maksudnya adalah, tidak mengucapkan kalimat,
'Insya Allah' dengan lisannya. Maksudnya, bukan berarti Sulaiman
lupa berpasrah dengan hatinya kepada Allah. Buktinya, karena
keyakinan pasrah itu memang ada padanya. Sedangkan maksud 'r,--;s

(namun dia lupa) adalah lupa menyatakan ungkapan pengecualian
yang bisa menepis hukum sumpah."

Keterangan ini sekaligus sebagai sanggahan terhadap pendapat
yang berdalil dengan hadits ini dalam menyatakan, bahwa pengucapan

dalam kalimat pengecualian merupakan syarat.
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e;"; i Sui 1tot" Abu Hurairah berkata). Redaksi ini maushul

dengan s anadyang pertama.

*-:1- (Meriwayatkannya). Ini adalah kiasan tentang status

morfu' hadits ini, seperti halnya dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda." Dalam riwayat Al Humaidi dinyatakan dengan redaksi, i6

il;j *v h, ,U !, i;., @^"tullah SAW bersabda). Demikian juga

yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abi lJmar, dari Suffan.

"r;;-i 
hr rr;r otJtti I (seandainya beliau mengatakan, "fnsya

Allah," tentu tidak melanggar sumpah). Ada yang berpendapat,

bahwa ini khusus bagi Sulaiman AS, dan seandainya dia mengatakan,

"Insya Allah," pada peristiwa itu, mika apayang diinginkannya akan

tercapai. Tapi maksudnya bukan berarti setiap yang dia katakan

demikian akan terjadi seperti yang diinginkannya. Ini dikuatkan

dengan pemyataan bahwa Musa AS juga mengatakan itu ketika

berjanji kepada Khidhir, bahwa dia akan bersabar terhadap apa yang

dilakukan oleh Khidhir dan tidak akan menanyakan hal itu kepadanya.

Namun ternyata dia tidak sabar seperti yang diisyaratkan dalam hadits

shahih,4il|H tltb Xn,',*- ,p ? i t+i .A-i\t sri (Semoga

Allah merahmati Musa. Sungguh kami menginginlcan kalau saja

beliau bersabar hingga Allah menceritakan perkara mereka kepada

kami\. Penjelasannya telah dipaparkan dalam tafsir surah Thaahaa.

Ini juga dikemukakan oleh Ismail AS, seperti yang dikisatrkan

Allah dalam surah Ash-Shaaffa at ayat 102, 41.6r ; trr i3bt ,i:*
{Insya Atlah lcamu akan mendapatiht termasuk orang-orang yang

sabar). Setelatr itu dia pun bersabar hingga Allah menggantinya

dengan hewan sembeiihan.

Seorang ulama pernah ditanya tentang perbedaan antara Musa

dan lsmail dalam hal ini. Dia kemudian menjelaskan batrwa Ismail

sangat rnerendahkan hati dengan mengatakan ,',Jl-1.'nr tt';s2 (Termasuk
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orang-orang yang sabar), yaitu menjadikan dirinya sebagai salah satu

dari jumlah yang banyak, maka Allah menganugerahkan kesabaran

kepadanya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Musa AS juga seperti itu tatkala

bersama Syu'aib. Ketika itu Musa berkata kepada Syu'aib dalam

surah Al Qashash ayat 27,'ib).tz.Jr c-+ ,irr 
"t3 

bt d.f (Dan kamu

insya Allah akan mendapatih.t termasuk orang-orang yang baik).

Oleh karena itu, Allah menganugerahkan kesabaran kepadanya.

l-{)t O*t (Da, akan mengantarkannya). Redaksi ini

menguatkan sabda beliau, 'Ut;-i 
Qidak melanggar sumpah).

)q fr g:c: i,Sus (Dia berkata, "Abu Az-Zinad juga

menceritakan kepada kami). Yang mangatakan ini adalah Suffan bin
Uyainah. Imam Muslim menyatakan ini dalam riwayatnya, dan sanad

ini maushul dengan sanad pertama. Abu Nu'aim memisahkannya

dalam l<rtab Al Mustakhraj dari jalur Al Humaidi dari Sufyan.
'-.o.t 4 - "6ji rii *). ,h (seperti hadits Abu Hurairaft). Maksudnya,

hadits yang dikemukakannya dari jalur Thawus darinya.

Kesimpulannya, Sufuan mempunyai dlua sanad hingga Abu Hurairah,
yaitu: Hisyam dari Thawus, dan Abu Az-Zinad dari Al A'raj. Dalam

riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, f ,i;-.rL gj f ,illi n
i:#i'Jl'4'p3 * 1o' .J- 'oit lOarr Al A'raj, dari Abu Hurairah,

dari Nabi SAW seperti itu, atau serupa itu) sebagai ganti redakri, j+
;';:j *ri *l-; (seperti hadits Ab,u Hurairah). Kesimpulannya,

kemungkinan dihilangkannya status mursal redaksi Imam But*lari,
karena dia meringkasnya dengan redaksi, l.:-j gj #. ,h ;*\i *
(Dari Al A'raj seperti hadits Abu Hurairah). Dari sini juga dapat

disimpulkan bahwa kemungkinan perbedaan redaksi kedua riwayat

itu, karena pencantum an, ijii'Jt'4 (seperti itu atau serupa itu).
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Kenyataannya memang demikia& jadi kedua riwayat itu memang

berbeda pada beberapa bagiannya. Penjelasannya telah dipaparkan

pada pembatrasan tentang cerita para nabi.

10. Kafarat Sumpah sebelum dan sesudah Terjadinya

';!r v^ ;;r t:i btt ) ,;'; ,rl + k ,JG',4'F, fi')'r?
J y$ et:ii :Ju ,txr;b iG :JG .U\;,liat i; ,
p i,:v ,j';'fk ';f I' f d',y|y; rrrt Gi :Jv ,gG3

*\t 'u bt J'yr'*r?r\ jV ,oii ,,-r';'l';iw ,iU
l-rui,t'of'.i; trr$ * Srt-'a?, jt i,sC .1:, ,fU &t
Fr{r; h' .J- I' J;rql ,i;';"'!'+l ,loii,Ju; .t-6
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6721. Dari Zahdam Al Jarmi, dia berkata, "Ketika kami sedang

di tempat Abu Musa, antara kami dan penduduk suku Jarm ini telah

ada persaudaraan dan hubungan baik." Dia berkata, 'Makanarulya

kemudian disuguhkan." Dia berkata, "Dan disuguhkan pula daging

ayam di dalam makanannya." Dia berkata, "Sementara di antara

orang-orang yang hadir terdapat seorang laki-laki dari bani Tar'nillah

yang berkulit merah, yang terlihat seakan-akan dia adalah mantan

budak." Dia berkata, "Dia tidak mendekat, maka Abu Musa berkata

kepadanya, 'Mendekatlah! Sesungguhnya aku pernah melihat

Rasulullah makan darinya'. Pria itu berkata, 'Sesungguhnya aku

pernah melihatnya (ayam itu) memakan sesuatu yang aku angg?p

menjijikkan, rnaka aku bersumpah untuk tidak memakan binatang itu

selamanya'. Abu Musa berkata, 'Mendekatlatr, aku akan

memberitahumu tentang hal itu. Aku pemah menemui Rasulullah

SAW bersama sejumlatr orang dari golongan Asy'ari memintanya

agar mengangkut kami. Saat itu beliau tengah membagikan unta

(tunggangan)'. -Ayyrb berkata, "Aku kira dia mengatakan, 'Aku

mendapati beliau sedang 66s['."- Beliau bersabda, 'Demi Allah

aht tidak akan mengangkut kalian. Dan alu tidak mempunyai sesuatu

untuk mengangkut kalian'. Maka kami pun beranjak. Selanjutnya

dibawakan kepada Rasulullah SAW harta rampasan (yang berupa)
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unta, lalu dikatakan, 'Mana orang-orang Asy'ari ifu?' Maka kami pun

datang, lalu beliau memerintahkan untuk diberikan kepada kami lima
kawanan unta yang gemuk-gemuk. Kemudian kami pun segera

bertolak, lalu aku berkata kepada para sahabatku, 'Kami datang

kepada Rasulullah SAW untuk minta hewan tunggangan pengangkut,

lalu beliau bersumpah untuk tidak mengangkut kami, tapi kemudian

beliau mengirim utusan kepada kita lalu mengangkut kita. Rasulullatr

SAW lupa akan sumpatrnya. Demi Allah, bila kita membiarkan

Rasulullah SAW lupa akan sumpahnya, maka kita tidak akan

beruntung selamanya. Mari kita kembali kepada Rasulullatr SAW, lalu
kita mengingatkan beliau akan sumpatrnya itu'. Maka kami pun

kembali, lalu kami berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telatr datang

kepadamu untuk memintamu memberi hewan tunggangan

pengangkut, lalu engkau bersumpatr untuk tidak mengangkut kami,
tapi kemudian engkau mengangkut kami, maka kami mengira 

-atau
kami rnengetahui-, bahwa engkau lupa akan sumpahmu'. Beliau pun

bersabda,'Beranglutlah. kalian, sesungguhnya Allah-lah yang

menganglntt kalian. Sesungguhnya aht, demi Allah, insya Allah alnt

tidak bersumpah tentang suatu sumpah lalu alru melihat yang lainnya

lebih baik, lrecaali alat melaksanakan yang tebih baik itu dan menebus

sumpahlan'."

Hammad bin Zaid juga meriwayatkan hadits ini dari Ayyub,

dari Abu Qilabatr dan Al Qasim bin Ashim Al Kulaibi, Qutaibatr
nnenceritakan kepada kami, Abdul Watrab menceritakan kepada kami

dari .{3ynb, dari Abu Qilabatr dan Al Qasim At-Taimi, dari Zatrdam

dengan ini. Abu Ma'mar menceritakan kepada kami, Abdul Warits

menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami dari Al

Qasim, dari Zahdam dengan hadits ini.
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6722. Dari Abdunahman bin Samurah, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, 'Janganlah engkau meminta jabatan,

karena sesungguhnya bila engkau diberi jabatan tanpa memintanlta,

maka engkau akan mendapat pertolongan (dalam mengembannya).

Tetapi bila engkau diberi jabatan karena memintanya, makn engkau

akan ditinggalkan tanpa penolong. Dan bila engkau telah menyatakan

suatu sumpah, lalu engkau melihat yang lainnya lebih baik, maka

kerjakanlah yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu'."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Asyhal bin Hatim dari Ibnu

Aun.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Yunus, Simak bin Athiyah

bin Harb, Humaid, Qatadah, Manshur, Hisyam dan Ar-Rabi''

Keteransan Hadits:

(Bab kafarat sumpah sebelum dan sesudah terjadinya

pelanggaran). Pada bab ini Imam Buktrari menyebutkan hadits Abu

Musa tentang kisah mereka meminta tunggangan kepada Rasulullah

SAw, di dalamnya disebutkan ,t$i;;t ;r'S er$'*i\1(Kecuali aku



melal<sanakan yang lebih baik itu dan menebwnya). pada bab
sebelumnya disebutkan dengan redaksi, $ g$'rr$b #|*'*y 1ll.

'* (Xuuali aht menebus sumpahAru dan melaksanakan yang lebih

baik itu). Sedangkan hadits Abdunatrman bin samurah tentang
larangan meminta jabatan, di dalamnya disebutkan, #- 6'*;l; ri15

;l4-|* ;ri"p'is, pE ,r* r? art uJ:i, (oan tita ,rriu
telah menyatalwn suatu sumpah, lalu englau melihat yang lain lebih
baik, maka kerjakanlah yang lebih baik itu dan tebuslah sumpahmu).

Ibnu Al Mundzir berkata, "Rabi'ah, Al Auza'i, Malik, Al-Laits
dan semua ahli fikih selain para ulama madzhab Hanafi berpendapat,
bahwa kafarat sebelum melanggar adalah sah. Hanya saja Imam
Syaf i memberikan pengecualian dalam masalah puasa, dia
berpendapat bahwa tidak sah kecuali bila terjadi pelanggaran. para

ulama madzhab Hanafi mengatakan, bahwa kafarat sebelum
melanggar tidak satr."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Baji telah menukil dua riwayat
dalam hal ini dari Imam Malik dan lainny4 dan sebagian mereka
meriwayatkan dari Malik yang memberikan pengecualian dalam
masalah sedekah dan memerdekakan budak. Golongan Hanafi
sependapat dengan Asyhab dari kalangan ulama Maliki dan Daud
A^-ntahiri, sementara trbnu Hazrn berbeda pendapat dengannya.
Ath-Thahawi mengemukakan dalil untuk mereka dengan firman Allah
dalam surah Al Maa'idah ayat 89, '# ri1 Ff,r;{f i;&'et[ Vong
deruikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah

{dan kamu langgarl). Jadi, maksudnya adalah apabila kalian
bersumpah lalu kalian melanggarnya.

Mereka yang berseberangan membantatr dengan berkata,
"Kemungkinan maksudnya adalatr 'lalu kalian hendak melanggamya'."

Yang lebih tepat dari itu, bahwa kemungkinannya lebih umum
dari itu. Jadi, masing-masiirg dari kedua kemungkinan itu tidak lebih
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utama daripada yang lain.

Mereka juga berdalil, bahwa zhahir ayat menunjukkan, bahwa

kafarat diwajibkan karena adanya sumpah. Namun pandangan ini
dibantah, bahwa jika kafarat itu karena sumpah, maka yang tidak

melanggar pun tidak gugur kewajiban kafaratnya. Mereka juga

berdalil bahwa kafarat setelatr melanggar adalah wajib, sedangkan

mengeluarkannya sebelum melanggar adalah sunah, dan yang sunah

tidak dapat menggantikan yang wajib. Sementara yang

membolehkannya mensyaratkan adanya niat untuk melanggar, jika

tidak maka tidak sah sebagaimana halnya rnendahulukan

mengeluarkanzakat.

Iyadh berkata, 'Mereka sependapat bahwa kafarat tidak wajib

kecuali bila melanggar, dan kafarat boleh ditangguhkan setelah

terj adinya pelanggaran."

Sementara Imam Malik, Imam Syaf i, Al Auza'i dan Ats-
Tsauri menganjurkan itu setelah terjadinya pelanggaran. Lebih jauh

Iyadh berkata, "Sebagian ulama Maliki melarang mendatrulukan

kafarat pelanggaran sumpah untuk berbuat maksiat, karena itu berarti

dukungan kemaksiatan. Namun jumhur dalam masalah ini
membantahnya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalil bagi jumhur, bahwa redaksi

hadits Abu Musa dan Abdurrahman tidak menunjukkan penetapan

kedua perihal itu, tetapi memerintahkan keduanya kepada orang yang

bersumpah. Sehingga bila dia melakukan keduanya berarti dia telah

melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Jika haditsnya tidak

menunjukkan larangan, maka yang ada hanyalah penakwilan. Dalilnya
juga kepada 'jumhur, bahwa pengecualian dapat menggugurkan

sumpah, padahal pengecualian hanyalah berupa perkataan, apalagi

kafarat, karena kafarat berkaitan dengan perbuatan yang bersifat hana

atau fisik.

Pendapat mereka juga dikuatkan oleh mayoritas ulama. Abu
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Al Hasan bin Al Qashshar yang diikuti oleh Iyadh dan lainnya
berpendapat, bahwa ada empat belas sahabat yang membolehkan
mendahulukan kafarat, dan mereka diikuti para ahli fikih selain Abu
Hanifah. Namun dia menyebutkan tentang kasus orang yang
mengeluarkan rusa betina dari tanatr suci ke tanah halal, lalu rusa itu
melahirkan anak-anaknya kemudian rusa itu dan anak-anaknya mati di
tangannya, maka dia harus menanggung denda yang sebanding

dengan rusa itu dan anak-anaknya. Namun bila dia membayar denda

yang sebanding dengan rusa itu sedangkan tidak terjadi apa-apa pada

anak-anaknya, maka dia tidak menanggung denda anak-anaknya. Jika
dendanya dia keluarkan sebeium rusa itu melahirkan anak-anaknya,

maka perlu pemisatran hukum masalah. Bahkan pendapat yang
rnembolehkan dalam kafarat sumpah adalah lebih utama."

Ibnu Hazm berkata, 'ulama Hanafi berpendapat, bolehnya
mendahulukan rnengeluarkan zakat sebelum tiba waktunya dan

memboletrkan mendahulukan zakat tanaman. Mereka juga
memboiehkan mendahulukan kafarat pembunuhan sebelum kematian
korban."

Hujiah bagi Imam Syaf i, bahwa puasa termasuk hak-hak
tubuh, dan tidak boleh mendahulukannya sebelum waktuny4 seperti

halnya shalat dan puasa. Berbeda halnya dengan memerdekakan

budak, memberi pakaian dan memberi makan kepada orang miskin,
karena ini termasuk hak-hak harta, maka boleh didahulukan

sebagaimana halnya zakat.

Imam Syaf i dalam kttab Al Umm berkata, "Bila membayar

kafarat dengan memberi makan sebelum melanggar, maka aku harap

itu sah. Dan jika kafarat dengan puasa, maka itu tidak sah, karena hak-

hak harta boleh didatrulukan. Lain halnya dengan ibadatr, karena tidak
boleh didahulukan dari waktunya seperti halnya shalat dan puasa.

Demikian juga bila anak kecil dan budak mengerjakan haji, maka itu
telah dianggap sah bagi anak kecil itu setelatr dia baligh dan bagi

budak itu setelah dia merdeka."
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Di bagian lainnya Imam Syafi berkata, "Barangsiapa

bersumpah dan hendak melanggarnya, maka lebih aku sukai dia tidak

menebusnya (membayar kafaraQ dulu kecuali setelah dia

melanggarnya. Tapi jika dia menebusnya sebelum melanggar maka itu

sah."

Ath-Thahawi menyatakan, bahwa menganalogikan kafarat

dengan kafarat lebih baik daripada mengkiaskan memberi makan

dengan mengeluarkan zakat. Lalu dia menjawab dengan melarangnya.

Selain itu, perbedaan yang diisyaratkan oleh Imam Syaf i antara hak

harta dan hak badan sangat jelas. Imam Syaf i memberikan

pengecualian dalam masalah puasa berdasarkan dalil tersebut. Dari

nash Asy-Syaf i dapat disimpulkan, bahwa yang lebih utama adalah

mendahulukan melanggar sumpah daripada kafaratnya' Di dalam

madzhabnya, ada suatu pandangan yang diperselisihkan dari segi

tarjih-nya, bahwa mendahulukan kafarat untuk sumpah melakukan

kemaksi atan sangat dianj urkan.

Al Qadhi Iyadh berkata, '?erbedaan pendapat tentang

bolehnya mendahulukan kafarat berawal dari anggapan bahwa kafarat

adalah rukhshah (keringanan) untuk menghalalkan sumpah (membuka

sumpatr yang telah diikrarkan) atau untuk menebus dosa karena

melakukan pelanggaran. Menurut jumhur, kafarat adalah keringanan

yang disyariatkan Allah untuk membuka sumpatr yang telah

diilaarkan. Oleh karena itu, kafarat boleh dilalrukan sebelum maupun

setelah terj adinya pelanggaran sumpah."

Al Maziri berkata, "Ada tiga kondisi kafarat, yaitu: Pertama,

sebelum bersumpah. kti disepakati tidak sah. Kedua, setelatr

bersumpah dan melanggar. Ini disepakati satr. Ketiga, setelah

bersumpah dan sebelum melanggarnya. Dalam hal ini ada perbedaan

pendapat. Redaksi haditsnya juga ada perbedaan, ada yang

mendahulukan kafarat dan ada yang menangguhkannya. Orang yang

melarang kafarat sebelum melanggar sumpah, berpandangan bahwi

kafarat itu tidak sah, sehingga menjadi tathawwu' (amal tambahan),
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sedangkan t athawwu' tidak dapat menggantikan yang waj ib. "

Al Baji, Ibnu At-Tin dan Jamaah berkata, "Kedua riwayatnya

menunjukkan bahwa . mendahulukan kafarat sebelum melanggar

sumpah adalah diperbolehkan, karena huruf wawu-nya tidak

menunj ukkan urutan tertib."

Ibnu At-Tin berkata, "Seandainya mendahulukan kafarat

sebelum melanggar sumpah tidak sah, tentu beliau menjelaskannya,

dan beliau pasti mengatakan, 'Dia hendaknya melakukan (yang lebih

baik itu) kemudian membayar kafarat'. Namun, karena beliau tidak

menj elaskan, maka menunj ukkan diperbo lehkannya hal itu. "

Dia berkata, "Redaksi sabda Nabi SAW, ,Ct?'$ elt pb
'L:4;""5-b (maka lakukanlah yang lebih baik itu, dan tebuslah

sumpahmu), huruf /a'di sini seperti yang disebutkan dalam sabda

beliau, "t '$ g$ pi:'ry- f 'fi lmaka tebuslah sumpahmu dan

lalatlranlah yang lebih baik). Seandainya tidak ada riwayat dengan

redaksi kedua ini, tentu huruf fa' ini tidak menunujukkan urutan,

karena redaksi itu menunjukkan dua hal yang dilakukan setelah

sumpah, yaitu kafarat dan melanggar sumpah, dan keduanya tidak

diurutkan Ooleh mendahulukan yang mana saja). hi seperti halnya

ungkapan: ';:,.;,q'tt'J3 il'J-Jl 'Aft $ $ika englcau sudah masuk ke

dalam rumah, maka makan dan minumlah)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam sebagian jalurnya disebutkan

elengan kata, / qrr*udian) yang menunjukkan tertib urutan.

llIaksudnya, riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i

mengenai hadits bab ini. Redaksi yang disebutkan Abu Daud dari jalur

$a'idbin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, Fr.l'di;-'*'iit
"*'t-3 sgt qfrbutlah sumpahmu, kemudian lala*anlah yang tebih

baik itu)" Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalur ini,

namun redaksinya menggunakan redaksi sebelumnya. Abu Awanah
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pun meriwayatkannya dalam kitab Ash-Shahih darijalur Sa'id seperti

yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Selain itu, An-Nasa'i
meriwayatkannya dari riwayat Jarir bin Hazim, dari Al Hasan. Tapi
redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari

riwayat Jarir dengan huruf wau, yaitl dalam hadits Aisyah yang juga

diriwayatkan oleh Al Hakim dengan menggunakan kata, ';
(kemudian). Dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh

Ath-Thabarani juga dikemukakan yang serupa, 
'&jj 

Yj,*'ru
"*'1..nq6ilr (Maka dia hendal<nya menebus sumpahnya, kemudian

mel alairan yang lebih baik itu).

*;i ,r-,J + 13 1Xr*i sedang di tempat Abu Musa).

Maksudnya, Abu Musa Al Asy'ari. Dalam riwayat Abdul Warits
dinisbatkan demikian.

"J!.-)ijieyh b'dt t:6'i;J W itS t (Saat di antara tcami

dan penduduk perkampungan suku Jarm ini telah ada persaudaraan

dan hubungan baik). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan redaksi, ff i5ir *-;'n{J;.j W. orlt (Saat antara kami dan

mereka penduduk perkampungan ini...). Maksudnya, seperti redaksi

pertama tapi dengan tambahan kata (i,.i,) dan didahulukannya apa yang

dikembalikan kepadanya.

Al Karmani berkata, "Semestinya, bentuk ungkapannya

adalalr, {J ViI. (antara kami dan dfa). Maksudnya, Abu Musa, karena

Zahdam berasal dari Jarm. Seandainya dia berasal dari kalangan

Asy'ari, maka redaksi ini sudah tepat."

Dia berkata, "Redaksi yang benar telah dikemukakan pada bab

'Janganlah kalian Bersumpah dengan Bapak-bapak kalian', yang

mana dia menyebutkan, 'fi-#\i u.: f b dt t:Ln u. or? (Antara

penduduk perkampungan suku Jarm ini dan orang-orang Asy'ari itu).
Kemudian redaksi yang terdapat di sini dimaknai bahwa Zahdam
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menganggap dirinya termasuk kaum Abu Musa, karena dia termasuk

pengikutnya. Sehingga terkesan seakan-akan dia adalah salah seorang

dari orang-orang Asy'ari. Dengan demikian maksud perkataannya

adalah, di antara kami ada Abu Musa beserta para pengikutnya, dan

bahwa antara mereka dan orang-orang dari suku Jarm telah terjalin

persaudaraan dan sebagainya. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan

pada pembahasan tentang sembelihan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Abdul Warits yang

dikemukakan pada pembahasan tentang sembelihan disebutkan

dengan redaksi yang terdapat pada bab ini hingga, ir-*t

Qtersaudaraan). lmam Ahmad dan Ishaq meriwayatkan dalarn Al
Musnad dari Ismail bin Ulayyah yang mana Imam Bukhari

meriwayatkannya dari jalurnya, namun tidak menyebutkan perkataan

ini, tapi hanya sampai, i-it;b|l# ,Ai ,f) + $? 1t<ami sedang di

{ernpat Abu Musa, lalu disuguhknnlah makanannya). Memang An-

Nasa'i meriwayatkannya dari Ali bin Hajar, gurunya Imam Bukhari

dalam hadits ini berbicara tentang kisah dagrng ayam dan perkataan

taki-iaki tersebut (dari bani Taimillatr), namun tidak menyebutkan sisa

haditsnya.

iey 1r rrc oudaraan).Maksudnya, persatrabatan.

",.)t"):;, {Hubungan bork). Maksudnya, sikap yang baik. Daiam

riwayat Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi yang telatr dikemukakan tadi

,disebutkan dengan redaksi, itsl:rt] (Kecintaan d.an persaudaraan).

llentang sebab ini telah disebutkan pada bab "Datangnya Orang-orang

Asy'ari" di akhir pembahasan tentang peperangan, yaitu dari jalur

Abdussalam bin Harb dari Ayyub, ymg permulaan haditsnya adalah,

iir'oiir r5 i;i a j<:t 
';";, 6 ?rs tt {Ketika Abu Musa datang ke

Kulbh, dia rnemuliakan penduduk perkampungan suku Jarm ini).

Sebelumnya, telah saya sebutkan nasab Jarm hingga Qudha'ah.
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t ,..1 .,Li6b ii-ii (Lalu disuguhkan maknnannya). Maksudnya,

diletakkan di hadapannya. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan

dengan redaksi, it b (makanan) tanpakata ganti. Pada bab "Datangnya

Orang-orang Asy'ari disebutkan dengan red.aksi, ?+5 ;l ct* *i
(Dan dia menyantap daging ayam). Dari hadits ini dapat disimpulkan

bahwa memakan makanan yang baik dari atas nampan makanan

adalatr diperbolehkan. Demikian pula orang besar boleh menggunakan

jasa orang lain untuk menyuguhkan makanan dan meletal<kannya di

hadapannya

Al Qurthubi berkata, "Ini tidak bertolak belakang dengan

konsep zuhud dan tidak mengurangi kezuhudan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nilai-nilainya cukup jelas,

sedangkan anggapan bahwa itu tidak mengurangi kezuhudan, perlu

ditinjau lebih jauh.

g+3 d yW ei:ni (Dan disuguhkan pula daging ayam di

dalam makanannya). Dalam bab "Daging Ayam" pada pembahasan

tentang sembelihan telah dikemukakan, dan bahwa itu adalah nama
jenis, serta pendapat Al Harbi mengenai ini. Sementara pada

pembahasan tentang bagian seperlima harta rampasan perang

disebutkan dengan redaksi, *E , dan Ad-Dawudi mengatakan bahwa

lafazh itu bisa dikemukakan dalam bentuk mudzakkar dan bisa juga

dalam bentuk mu'annats. Sementara Ibnu At-Tin menganggap

pemyataan ini janggal.

I' d-.J e'U ht f ;Jiit Gs $"*"ntara di antara orang-orang

yang hadir terdapat seorang laki-laki dari bani Tamillah).Itu adalah

nama suatu kabilah yang juga disebut Taim Lata. Mereka berasal dari

keturunan Qudha'ah. Pembicaraan tentang pendapat mengenai nama

laki-laki tersebut telah dikemukakan pada pembahasan tentang

sembelihan.
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j; fS t*t (Yang berkulit merah, terlihat seakan-akan dia

mantan budak). Pada pe,nrbatrasan tentang bagran seperlima harta

rampasan perang disebutkan dengan redaksi, ,!,lit'U'tg (Tertihat

sealran-akan dia dari lcalangan rilantan budak).

Ad-Dawudi berkat4 "Maksudnya, dia dari tawanan Romawi."

Mungkin pendapat ini benar jika dia memang pernah

menemukan nukilan itu, tapi jika tidak maka tidak dapat

mengkhususkannya dengan Romawi tanpa menyertakan Persia, Nabth

dan Dailam.

'oJ-'i-jd (Dia tidak mendekat). Maksudnya, tidak mendekati

makanan itu lalu memakannya. Abdul Warits menambahkan dalam

riwayat yang dikemukakan pada pembahasan tentang sembelihan, gii

yfu 'ry iU- lOto tidak mendekati makanannya).

il\i lUenae*atlah) dengan bentuk perintah. Dalam riwayat

Abdussalam disebutkan,'& (Xr*orilah) di kedua tempafirya, dan ini

kembali kepada makna iii lU"naekatlah). Demikian juga yang

disebutkan dalam riwayat Hammad dari Ayyub. Imam Muslim

meriwayatkannya dari jalur ini dengan redaksi, kk| .'fh ,'ii$t (Maka

Abu Musa berknta kepadanya, "Kemarilah." Namun dia enggan).

'uL$ r*' yt;-(Hewan itu memakan sesuatu yang aku anggap

menjijikkan). Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan secara

gamblang pada pernbatrasan tentang sembelihan, dan juga tentang

hukum memakan hewanjalalah (hewanyang memakan kotoran) serta

perbedaan pendapat seputar masalah tersebut.

|:$.s',* !:+l Um akan memberitahumu tentang hat itu).

Maksudny4 tentang cara membebaskan dari sumpah itu. Lalu Abu

Musa menuturkan kisah mereka saat meminta hewan tunggangan'
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Yang dimaksud Abu Musa adalah bagtan akhir kisah itu adalah sabda

beliau SAw, *'# q$'$\iW t? ti;t ,st6 !*- ,* tSt I
t4iiit€t (Afu tidak bersumpah tentang suatu sumpah lalu alat melihat

yang lainnya lebih baik darinya, kecuali aht melaksanalcan yang lebih

baik itu dan menebus sumpahlnz). Malarat+lt, adalah melalnrkan apa

yang memindahkan dari yang telatr dicegatr karena konsekuensi

sumpah itu kepada apa yang diizinkan sehingga menjadi halal. Itu

dilakukan dengan cara membayar kafarat.

Pendapat yang dinyatakan oleh sebagian orang, bahwa sumpalt

bisa dihalalkan dengan salatr satu dari dua hal, yaitu dengan

pengecualian atau dengan kafarat, maksudnya adalah untuk sumpah

mutlak, tetapi pengecualian yang berlaku adalah pengecualian di

tengah sumpatr sebelum sempurna dan salurya sumpah itu, sedangkan

kafarat adalah setelatrnya. Pernaknaan bahwa yang dimaksud dengan

4$tS adatah menebus sumpahku diluatkan oleh redaksi yang

menyebutkannya dalam riwayat Hammad bin Zaid, Abdussalam,

Abdul Warits dan lainnya.

',i.#\i'u #r,t pi *vh, d* !, ,):r:)q( (Kami datang

menemui Rasulullah SAW bersama sejumlah orang dari golongan

Asy'ari). Dalam riwayat Abdussalam bin Harb dari Ayyub disebutkan

dengan redaksi, u;;r\i',H? ;-;;i^$ht &H' #i6t
(Sesungguhnya knmi, sejumlah orang dari golongan Asy'ari, pernah

datang menemui Nabi SAW).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak tepat berdalih dengan itu,

kecuali jika semua periwayat sepakat meriwayatkan dengan redaksi

itu. Karena kenyataanny4 redaksi ini hanya dikemukakan oleh

Abdussalam. Imam Bukhari meriwayatkannya di beberapa tempat

lainnya dengan menetapkan kata, uj, dan pada sebagian besarnya

menyebutkan redaksi, b-l*) 4 sebagaimana yang dicantumkan dalam
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riwayat Ibnu Ulayyah dari Ayyub di sini. Pada sebagian lainnya

disebutkan dengan redaksi, f ,i seperti yang dicantumkan dalam

riwayat Hammad dari Ayyub yang dikemukakan pada pembahasan

tentang bagian seperlima.

,i;J;- (Meminta hewan tunggangan kepada beliau).

Maksudnya, meminta kepada beliau apa yang dapat dia naiki. Dalam

riwayat Muslim dari jalur Abu As-Salil dari Zahdan, dari Abu Musa

disebutkan dengan redaksi, F: tJO}it jJ )t l';{t t:#$'6|cJ. Cf

Lij^Jlj, (Kami berjalan kaki, lalu kami menemui Rasulullah SAII

untuk meminta kepada beliau agar menganglan knmi).Ini terjadi saat

perang Tabuk sebagaimana yang telah dikemukakan di akhir
p embahasan tentang p eperangan.

L*i t.jit ,Jg'^;;i ,i;J jrl l,lyyub bertrnta, "Aku kira dia

berkata, 'Aku mendapati beliau sedang marah'.") Redaksi: ini
maushul dengan sanad tersebut. Dalam riwayat Abdul Warits dari

Ayyub disebutkan , ytblr f b t1;3'd- $i ,i,*i i^: &tl (Lalw

alar mendapati beliau tengah marah saat beliau sedang membagikan

unta zakat). Dalam riwayat Wuhaib dari Ayyub, dari Abu Awanah

dalam kitab Ash-Shahih disebutkan, $:thSt bl.'rr r:;1i irk- $1 gaat

beliau sedang membagikan sejumlah kawanan unta zakat). Dalam
riwayat Buraid bin Abi Burdah yang telah dikemukakan pada bab

"Bersumpah pada Apa yang Tidak Dimiliki" disebutkan, ,Ai C-rt C
J"8.;f r ,j6i .i$iir 'iui ;ei *v?0, e',;t jt,Eo,>t ,*\1
bb-t '#:t tj#lrg ,r; (Dari Abu Musa, para sahabatku pernah

mengutusku menemui Nabi SAW untuk meminta hewan tunggangon,

lalu beliau bersabda, "Aku tidak akan menganglrut knlian dengan

sesuatu pun." Lalu alcu dapati beliau sedang marah).

Kesimpulan dari pemaduan riwayat-riwayat itu, bahwa Abu
Musa datang bersama beberapa orang, dan dia sendiri yang langsung
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berbicara ke,pada beliau mewakili mereka.

'6 t't btj (Demi Altah atar tidak akan menganghtt kalian).

Al Qurthubi berkata" "Ini me,lrunjukkan batrwa seseorang boleh

bersumpatr untuk me,ncegah dan menolak orang yang meminta bila

tidak dapat me,mbantu dan menegaskannya dengan suatu bentuk

perkataan yang tegas."

Y)*Pt *b, A* A,i?:|$ Aa""nnva dibawatcan

trepada Rasulullah SAW harta ramposan [berupal unta\. Asal malana

l(ata i-jil adalah sesuatu png dianrbil dengan cekatan karena lebih

dulu menggapainya de,ngan porsi yang tidalc sama di antara para

pengambilnya. Pada bab sebelumnya, telatr dikemukakan hadits dari

jaltr Ghailan bin Jarir, dari Abu Burdah, dari Abu Musa dengan

redaksi, F.y|rfU Q.alu dibawakan unta). Dalam riwayat lainnya

disebutkan dengan rdaksi, fP (Unta). Penjelasannya telah

dipaparkan seb elumnya.

Selain itu, dalam riwayat Buraid dari Abu Burdah disebutkan,

bahwa Nabi SAW membeli unta yang digunakan untuk mengangkut

orang-orang Asy'ari tersebut dari Sa'ad. Penyinglaonan riwayat ini

dengan riwayat bab ini cukup sulit, tapi kemungkinannya bahwa harta

rampisan perang itu telatr menjadi milik Sa'ad sebanyak jumlah

tersebut, lalu Nabi SAW membelinya dari dia untuk mengangkut

orang-orang Asy'ari.

J;l ,Er6 soi-ftli ":3i 
'iJ ,|# (Latu ditatatran, "Mana

orang-orang Asy'ari itu?" Maka kami pun datang, lalu beliau

memerintahkan untuk diberiknn kepada kami). Dalam riwayat

Abdussalam dari Ayyub disebutkan dengan redaksi, 'gr.t'ot a;U il p
g;-5 !)*Pt # h' ,r,; 'oilt lxemudian belum lama dari itu

dibawalrnn kepada Nabi SAW harta rampasan berupa unta, lalu

beliau memerintahkan untuk diberikan kepada kami). Sedangkan
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dalam riwayat Hammad disebutkan,

._rl;ii tii-;:,rti (Lalu dibawakan harta rampasan berupa unta,

kemudian beliau menanyaknn tentang kami dengan berkata, "Mana

orang-orang Asy'ari itu? " Lalu beliau memerintahkan agar diberikan

kepada kami). Seperti itu juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi

Dalam riwayat Ghailan bin Jarir dari Abu Burdah disebutkan,

;U hr $ 6 9"i (Kemudian kami tinggal selama yang dikehendaki

Allah, lalu datangtah). Sedangkan dalam riwayat Yazid disebutkan,

'*i ,Jw ,i*6 \#'i.ilr *F g-i :q26-xy, '..tt 5\ 6.t if .i( H
2,'i-l iJG ,i#i rLtt .'!:iu-'p't # il' .p it',l1"t (rlanya sejenak dari

itu, tiba-tiba alu mendengar Bilal berseru, "Mqna Abdullah bin

Qais?" Maka alat menyahutnya, lalu dia pun berkata, "Penuhi

panggilan Rasulullah SAW, beliau memanggilmu." Ketika alat

menemui beliau, beliau bersabda, "Ambillah. ")

:15 u,,-,i.4 A ;b (Lalu beliau memerintahkan untuk diberikan

kepada kami lima satuan unta). Pada bab sebelumnya telah

dikemukakan perbedaan j"qlrh ini dan cara menyatukan riwayat-

riwayat yang berbeda.

AlL:'6 (Kemudian lcami pun segera bertolak). Maksudnya,

kami segera berangkat. Ad-daf artinya berjalan dengan cepat. Dalam

riwayat Abdul Warits disebutkan, )4.'t q (Latu kami diam tidak

jauh). Dalam riwayat Abdul Wahhab disebutkan, rJillht f (Kemudran

lrami s egera b erangkat).

C6*1.t-ti, (Lalu aht berknta kepada para sahabatku).

Dalam riwayat Hammad dan Abdul Wahhab disebutkan,gtiii 6 :fii

(Kami berkata, "Apa telalt kita perbualZ"). Sementara.dalarn riwayat

Ghailan dari Abu Burdah disebutkan, ,-fl.\bt;.'Jt3 ,(i)L! &lt lsrt"loh
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kami berangkat, sebagian knmi berlmta kepada sebagian lainnya).

Dari riwayat pada bab ini dapat diketatrui orang yang pertama kali

mengatakan hal itu.

lo'& !, lr:t:u1,1U lti |q-'*,t # 1l' ,p !, J'bi'4

Allah, bila kita membiarlmn Rasulullah SAW lupa akan sumpahnya,

malra kita tidak almn beruntung selamanya). Dalarn riwayat

Abdussalam disebutkan, 'r,ui *v?nr& I' J:fi$er6,r;ii oCa;i gr5

$;3 4 | ,:A-jbi- (setelah kami menerimanya, lami berkata,

"Rasulullah SAW lupa akan sumpahnya. Kita tidak akan beruntung

selamanya.') Serupa itu juga redaksi yang disebutkan dalam riwayat

Abdul Wahhab.

Makna tiiiS udutat kita mengambil dari beliau apa yang beliau

sedang lengah akan sumpalrnya tanpa kita mengingatkan itu kepada

beliau. Karena itulah mereka lihawatir. Dalam riwayat Hammad

disebutkan,J'o,rtti-f srAa 6 :(Ii dUyLri (Setelah kami berangkat,

kami berlrata, "Apa yang telah kita perbuat? Kita tidak akan

diberkahi.') Dalam riwayat ini tidak menyebutkan lupa. Sementara

dalam riwayat Ghailan disebutkan, r:f t'r !:4-1 (Attah tidak akan

memberkahi kita). Riwayat Yazid tidak menyebutkan tarrrbahan ini

dan juga redaksi setelahnya hingga akhir hadits, namun dalarn

riwayatnya ada tambahan perkataan Abu Musa kepada para

sahabarrya , ht & bt li.:au;'y U di'€*it ,f ',F- &. "6Ltt I
'S '"t {e (Aku tidak akan membiarkan kalian hingga seb.agian dari

lralian berangknt bersamalru menemui orang yang mendengar

perkataan Rasulullah SAn.Maksudny4 perkataan beliau yang pada

mulanya menyatakan tidak akan mengangkut mereka, tapi kemudian

memberi hewan yang mengangkut mereka. Demikian seterusnya

hingga akhir kisah tersebut namun tidak menyebutkan hadits, t+i 1

I
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L\ y- & Qqk" tidak bersumpah dengan suatu sumpah.")'

A1 Qurthubi berkata, "Kisah ini menunjukkan bahwa betapa

cepatnya tanggapan orang yang meminta setelah dipenuhinya

permintaannya. Selain itu, juga menunjukkan bahwa orang yang

menerima sesuatu dengan mengetahui bahwa orang yang memberinya

tidak rela dalam pemberiannya itu, maka tidak akan diberkahi."

?tt 13x; 6g u'fuy'Ja .u;b;-,>r; ofi -a;''r1- ffi (Maka

kami mengira -atau kami mengetahui-, bahwa engkau lupa akan

sumpahmu. Beliau pun bersabda, "Berangkntlalt, sesungguhnya

Atlah-tah yang menganglatt kalian.") Dalam riwayat Hammad

disebutkan ,'J-u ?tt's3i ;nSi;t 6 |5 ,'Jti .'di (Lalu engkau

lupa. Beliau pun bersabda, "Bukan aku yang menganglatt kalian,

akan teiapi Allah-lah yang mengangkut kalian' "). Sementara dalam

riwayat Abdussalam disebutkan, X Lf 'd; q ,it'S?t, U" ,'afi WU

'J-+i,jtJ .6ib S9 ,o*S (Aku kemudian menemui beliau, lalu aku

berkaia, "Wahai Rasulllah, engkau telah bersumpah untuk tidak

mengangkut knmi, tapi kini engkau telah mengangkut knmi." Beliau

menjawab, "Benar.") tanpa menyebutkan redaksi, LL}<;b St t 6tu
tidalc ruengangkut kalian. . .).

Selain itu, dalam riwayat Ghailan disebutkan, fu' ,I ;'kj;; r;f r;

'Jib (Alat ttdak menganghrt kalian, akan tetapi AllahJah yang

mengangkut kalian). Dalam riwayat Abu Ya'la dari jalur Fithr dari

Zahdan disebutkan , W 6 ltt ,;t,'Jui ,4*'ol O';l (Maka kami

khawatir bahwa kami dianggap telah menahan itu. Lalu beliau

bersabda, "sesunggultnya aku, demi Allah aku tidak lupa akan hal

itu).ImamMuslim juga meriwayatkannya dari gurunya yang dari guru

itu pula Abu Ya'la menukilnya, namun yang dikemukakannya adalah,

W 6 i[li :i6 (Beliau bersabda, "Demi Altah aku tidak lupa akan

hal itu.")
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ft ilr "r= b\ltt oJl lSesungguhnya aht, demi Allah, insya

Allah...). Penjelasarulya telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

;;* * .;4jiJ (Alat tidak bersumpah dengan suatu sumpah).

Dalam ri*uyut Muslim disebutkan dengan redaksi, fi *-" (Dengan

suatu perkara). Kemungkinan juga * i*bermakna huruf ba' (-),
karena dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, #.'c.Li; t\1 (Bila atat

bersumpah dengan suatu sumpah). Yang pertama dikuatkan dengan

redaksi, * trr 6P U?j (Latw alar melihat yang lainnya lebih baik

darinya). Karena itu, tidak benar bahwa maksud kata ganti pada

kalimat, Oi aaaUfr '6$. Lalu dijawab, bahwa maksud kata ganti itu

adalah makna kiasannya.

Ibnu A1 Atsir dalam An-Nihayahberkata, "'Jili,.Jt adalah Cr$t.

Maka sabda beliau, |-ilrl (aht bersumpah) artinya aku mengikat

sesuatu dengan tekad dan niat. Sedangkan sabda beliau, ,F- *b
(dengan suatu sumpah) adalah penegasan tentang pengikatan itu dan

pemberitahuan bahwa itu bukan kelengahan darinya."

Ath-Thaibi berkata, "Ini dikuatkan oleh riwayat An-Nasa'i
dengan redaksi, 4 i+i W" f\1i u.lb 6 (Tidak ada suatu sumpah

pun di muka bumi yang alat bersumpah tentangnya). Maka sabda

beliau, i-llli latru bersumpah) adalah sifat yang menegaskan.r*put

Maknanya, tidaklah aku menyatakan suatu sumpah yang mantap, yang

tidak ada kesia-siaan di dalamnya, kemudian tampak olehnya hal lain
yang bila dilakukan maka lebih baik daripada yang telah disumpahkan

itu, kecuali aku melakukan yang itu dan menebus sumpahku.

Berdasarkan hal ini, maka sabda beliau, F- |b (dengan suatu

sumpah) adalah mashdar yang menegaskan sabda beliau, 'ti$i latcu

bersumpah)."
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Tambahan:

Ada perbedaan pendapat mengenai, apakah Nabi SAW
menebus sumpah tersebut, seperti perbedaan, apakah beliau menebus

sumpahnya dalam kisah minum madu atau sumpahnya untuk tidak

lagi menggauli Mariyah (budak beliau)? Diriwayatkan dari Al Hasan

A1 Bashri, bahwa dia berkata, "Beliau tidak menebusnya, karena

beliau telah diampuni. Sedangkan turunnya ayat tentang kafarat

sumpah adalah sebagai pelajaran bagi umatnya." -

Namun ini ditanggapi dengan hadits yang diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi dari hadits Umar mengenai kisah sumpah Nabi SAW

tentang minum madu atau Mariyah, "Lalu Allah mencelanya dan

menetapkan kafarat sumpah baginya." Ini jelas menunjukkan bahwa

beliau menebus sumpahnya walaupun bukan sebagai nash yang

menyangkal apa yang dinyatakan oleh Al Hasan. Selain itu,

ditnnjukkan juga secara jelas oletr redaksi hadits pada bab ini, b";? j

t'/"'g-b (Dan menebus sumpahla). Maksudnya, beliau tidak

meninggalkan penebusan itu. Sedangkan pernyataan bahwa semua ini

sebagai pensyariatan, maka jauh dari kebenaran.

qLkt (Dan menebus sumpahta). Demikian redaksi dalam

riwayat Hammad, Abdul Warits dan Abdul Wahhab, semuanya

meriwayatkan dari Ayyub. Sedangkan dalam riwayat Abdussalam

tidak disebutkan redaksi, t4iitl Demikian juga riwayat Abu As-Salil

dari Zahdam yang diriwayatkan oleh Imam Musiim tidak

menyebutkan redaksi tersebut, Dalam riwayat Ghailan yang berasal

dari Abu Burdah disebutkan, #-,*'o|g \l (tcecuali alat menebus

sumpahla) sebagai ganti redaksi, tiiiL;1.

Ini menguatkan salah satu dari dua kemungkinan yang

dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al Id, dimana yang keduanya adalah,

melakukan apa yang dituntut oleh pelanggaran sumpah, karena

pembebasan itu didahului oleh pengikatan (akad), sedangkan akad itu
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adalah yang ditunjukkan oleh sumpah yang sesuai dengan

konsekuensinya (tuntutannya). Jadi, penghalalan (penebusan sumpah)

itu adalah melakukan kebalikan dari konsekuensinya. Namun dalam

hal ini, harus ada pengulangan karena adanya redaksi, ;'$ *ig *t
(Aku melal<sanaknn yang lebih baik itu). Karena melalnrkan yang

lebih baik itu terjadi dengan melanggar sumpah dan menebusnya. Bisa

juga sebagai pernyataan pembebasan, dan beliau mengemukakannya

dengan redaksi yang cocok dengan pembolehan sehingga lebih dapat

difahami daripada menyebutkannya dengan redaksi pengharusan. Ada

pula yang mengatakan, bahwa yang kedua lebih kuat, karena landasan

pertama lebih kuat daripada penegasan.

Di samping itu, ada yang berpendapat, bahwa makna 14ilt3

adalah aku keluar dari keharamannya kepada apa yang halal, yakni

dengan kafarat. Bisa juga dengan pengecualian dengan syarat yang

telah dikemukakan. Namun pada kisah ini tidak tepat, kecuali bila
memang ada pengecualian yang tidak disadari oleh mereka. Misalnya,

karena Beliau bersabda, "Insya Allah," atau berkata, "Demi Allah aku

tidak akan mengangkut kalian kecuali jika ada itu." Oleh sebab itu,

beliau bersabda, '$*t 6 g* 6j (Dan alat tidak mempunyai sesuatu

un tuk m en g an glcut kal i an).

Para ulama mengatakan, bahwa makna sabda Nabi SAW, $1\3

'I"* bt'o<t'€e* (Bukan alru yang menganghtt kalian, akan tetapi

Allah-lah yang menganglatt kalian) adalah menghilangkan pemberian

itu darinya dan menyandangkan nikmat itu kepada pemilik aslinya.

Jadi, maksudnya bukan berarti beliau tidak berperan sama sekali

dalam pengangkutan mereka. Karena jika yang dimaksud adalah

demikian, tentunya setelah itu beliau tidak bersab da, ;U- ,* 'r+i 1

cjlt j "; '$ glr ..if ,l q" \, (^-;b 616 pttu tidak bersumpah

dengan suatu sumpah lalu alru melihat yang lainnya lebih baik

darinya, kecuali alat melalaanakan yang lebih baik itu dan menebus
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sunwhhi.

Al Maziri berkata, 'Malcna sabda Nabi SAW, 'n3r,oi-iUbl

(sesmgguhnya Allah-lah yang menganghtt tralian) adalah, Allatr telah

me,nrberiku apa yang bisa aku gunakan untuk mengangkut kalian.

Seandainya tidak ada itu, maka aku tidak memiliki kendaraan untuk

mengangkut kalian."

Ada juga yang berkata "Kemungkirumn)4, beliau lupa akan

sumpatrnya, dan perbuatan orang yang lupa tidak dinisbatkan kepada

pelakunya."

Namun pendapat ini terbantah oleh sabda beliau, W O ltt
(demi Allah, aht tidak lupa akan sumpah ffa). Maksudnya, redaksi

yang terdapat dalam riwayat Muslim sebagaimana yang telah saya

jelaskan.

Ada juga yang berkata, 'Yang dimaksud dengan penafian

pengangkutan itu dan penetapannya kepada Allah adalah menjelaskan

anugerah Allah berupa harta rampasan tersebut. Karena, itu bukan

sebab yang ditimbulkan oleh Nabi SAW, dan beliau tidak mencari itu
serta tidak menantikannya. Maknanya, aku tidak mengangkut kalian

karena pada mulanya memang tidak ada angkutan, tetapi Allah
mengangkut kalian dengan unta yang digiring kepada kami."

lr;r3' t'b f.frtitt-rifi €j * ,'qttfr * )')'i.itbrii.ti
(Ifarnmad bin Zaid juga meriwayatkan hadits ini dari Ayytb, dari Abu

Qilabah dan Al Qasim bin Ashim Al Kulaibi). Al Karmani berkata,

"Pertama dia menyebutkan dengan lafazh, iii.ti, kedua dengan redaksi,

Vift-;, dan ketiga mengisyaratkan bahwa dua yang terakhir

menceritakannya secara sendiri-sendiri, sedangkan yang pertama

disertai oleh yang lain. Yang pertama mungkin riwayat mu'allaq

dengan menyelishi kedua yang terakhir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak tampak bagiku makna

48O - FATIIUL BAARI



'tersama selainnya" dan kemungkinan bersifat mu'allaq

berkonsekuensi bahwa ia bukan mu'allaq, batrkan hukumnya adalah

mu'aliaq, karena Imam Bukhari tidak pernatr berjumpa dengan

Hammad. Imam Bukhari telatr meriwayatkan riwayat Hammad bin

Zud se*ara maushul pada pembatrasan tentang bagran yang seperlima.

Kemudian riwayat ini hanya terdapat dalam riwayat dari Al Qasim
sam4 tapi Hammad menanrbatrkan penyebutan Abu Qilabatr yang

dimasukkan k pada Al Qasim.

ig1Jir'{3 
ttt:t r:S gl.t, (Qutatbah menceritakan kepad.a kami,

Abdul Wahab menceritakan kepada lmmi). Maksudntrr4 Ibnu Abdil

Majid Ats-Tsaqafi.

tJ4lOengan ini). Maksudnya, dengan semua hadits ini. Saya

telah mengisyaratkan, bahwa riwayat Hammad dan Abdul Wahhab

redaksinya sama. Sementara riwayat Qutaibah ini telah

dikemukakannya secira lengkap pada bab "Janganlah kalian

Bersumpah dengan Bapak-bapak kalian", dan dikemukakan juga di

akhir pembahasan tentang tauhid dari Abdullah bin Abdul Wahhab Al
Hajbi, dari Ats-Tsaqafi, yaitu sebelum dua bab terakhir.

';li A 6"ti (Abu Ma'mar menceritakan kepada kami).

Riwayatnya telah dikemukakan pada pembatrasan tentang sembelihan.

Saya juga telah menjelaskan beberapa perbedaan dalam riwayat-

riwayat ini secara rinci.

Selain yang telah disinggung, hadits ini juga menunjukkan

anjuran untuk melanggar sumpatr bila itu lebih baik, dan bahwa

sengaja melanggar sumpah yang seperti itu adalatr sebagai ketaatan,

bukan sebagai kemaksiatan. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya

bersumpah tanpa diminta bersumpatr untuk menegaskan berita

walaupun itu belum terjadi. kri juga menguatkan anjuran melanggar

sumpah dengan syarat tersebut. Hadits ini juga mengandung pelipur

lara hati para pengikut. Juga menunjukkan bahwa pengecualian
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dengan "fnsya Allah" adalah mengharapkan keberkahan, sehingga jika
memaksudkannya untuk menghalalkan sumpah, maka benarlah syarat

yang telah dikemukakan itu.

Di akhir hadits Abdunahman bin Samurah disebutkan, 'aJ.ts

)f i.r * t'6'i.,Pt (Hadits ini pun diriwayatkan juga oleh Asyhal

bin Hatim dari lbnu Aun). Riwayatnya telah dikemukakan secara

maushul oleh Abu Awanah, Al Hakim dan A1 Baihaqi dari jalur Abu

Qilabah Ar-Raqqasyr dengan redaksi, 
ttttLJ\il' *+ U.'r:i,l$'r,

Fr|* ii.yfil,f ri pr ';'Wf t (Muhammad bin Abdullah Al Anshari

dan Asyhal bin Hatim menceritakan kepada kami, keduanya berkata:

Ibnu Aun memberitahukan ini lcepada kami).

$rlr t i,t )#'t isrii "#t y" n'ry'i'!qt "ri 
t;.tsi

(Hadits ini juga diriwayatkan oleh Yunus, Simar bin Athiyah bin

Harb, Humaid, Qatadah, Manshur, Hisyam dan Ar-Rabi).
Maksudnya, kedelapan orang ini meriwayatkan hadits yang

diriwayatkan juga oleh Ibnu Aun, semuanya meriwayatkalnya dari Al
Hasan. Jadi, maksud kata ganti pada kalimat pertama, 'eJl ijti.tj

Q{adits ini diriwayatknn juga oleh oleh Asyhal) adalah Utsman bin

Umar, dan pada kalimat kedua, ,i;-iii.t$ (Hadits ini diriwayatkan

juga oleh Yunus) dan seterusnya adalah Abdullah bin Aun, gurunya

Utsman bin Umar. Sedangkan redaksi yang disebutkan dalam suatu

naskah dari riwayat Abu Dzar, i:tUi'ct-b'r4'ij (Dan Humaid dari

Qatadah) adalah redaksi yang keliru, yang benar adalah, iStii"$Jt
(Humaid dan Qatadaft) dengan huruf wawu. Demikian juga yang

disebutkan dalam riwayat An-Nasafi dari Imam Bukhari, dan riwayat

mereka yang meriwayatkan riwayat penguat ini secara maushul.

Adapun riwayat Yunus, yakni Ibnu [Jbaid, akan dikemukakan

secara maushul di akhir pembahasan tentang hukum. Riwayat penguat

yang Simak bin Athiyyah diriwayatkan secara maushul oleh Muslim
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dari jalur Hammad brn Zaid, darinya, dan dari Yunus, semuanya dari

Al Hasan.

Al Bazzar berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari

Simak bin Athiyyah selain Hammad, dan Simak tidak meriwayatkan

dari Al Hasan selain ini."

Juga diriwayatkan secara maushul Abdullah bin Ahmad dalam

lotab Az-Ziyadat, dan oleh Ath-Thabarani dalam kitab Al Kabir dart

jalur Hammad bin Zaid, darinya, dari Al Hasan" Sedangkan riwayat

penguat yang dinukil Humaid, yakni Ath-Thawil, dan Manshur, yakni

Ibru Zadzan, diriwayatkan secara maushul oleh Musiim dari jalur

Husyaim, dari keduanya.

Al Bazzar berkata, "Ath-Thabari meriwayatkaqya juga daiam

lrttab Al Ausath, bahwa tidak ada yang meriwayatkannya dari Manshur

binZadzan selain Husyaim, dan Manshur tidak meriwayatkan ini dari

Al Hasan selain hadits ini."

Saya fibnu Hajar) katakan, kemungkinan Manshur yang

dimaksud Imam Bukhari adalah Manshur bin Al Mu'tamir, karena

An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalurnya, dari riwayat Jarir bin

Abdul Hamid, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Al Hasan.

Al Bazzar juga berkata, "Manshur bin Al Mu'tamir tidak

meriwayatkan dari Al Hasan selain ini."

Riwayat penguat yang dinukil Qatadah diriwayatkan secara

maushul oleh Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i dari jalur Sa'id bire

Abu Arubah, darinya. Riwayat Hisyam, yakni Ibnu Hassan,

diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj ala
Muslim, dari jalur Hammad bin Zaid, dari Hisyam, dari Al Hasan.

Sedangkan dalam kttab Al Ghailaniyyar disebutkan riwayat dari jalur

lainnya, dari Hisyam dan Mathar A1 Warraq, semua meriwayatkan

dari Al Hasan, yaitu yang diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kiab

Ash-Shahih dari jalur ini. Hadits Ar-Rabi', yaitu yang dinyatakan oleh

Ad-Dimyathi dalam kitab Al Hasyiyah, bahwa dia adalah Ibnu
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Muslim, namun kuat dugaan saya bahwa dia adalah Ibnu Shabih,

disebutkan dalam lotab Asy-Syaraniyyah dari riwayat Syababatr, dari
Ar-Rabi'bin Shabih, dari AI Hasan.

Selain itu, diriwayatkan oleh Abu Awanah dari jalur Al Aswad
bin Amir, dari Ar-Rabi' bin Shabih. Diriwayatkan juga oleh Ath-
Thabarani dari riwayat Muslim bin Ibrahim, bahwa Qurrah bin
Khalid, Al Mubarak bin Fadhalah dan Ibrahim bin Shabih

menceritakan kepada kami, mereka berkata: Al Hasan menceritakan

ini kepada kami. Kami temukan pula dari riwayat Ar-Rabi' yang tidak
dinisbatkan kepada Al Hasan, yaitu yang dinukil oleh Al Hafizh
Yusuf bin Khalid dalam sebuah jry ymg menghimpun jalur-jalur
periwayatan hadits ini dari jalur Waki', dari Ar-Rabi', dari Al Hasan.

Ini menunjukkan kemungkinan bahwa Ar-Rabi' tersebut adalah Ar-
Rabi' bin Manshur, dan kemungkinan juga dia adalah Ar-Rabi' bin
Muslim.

Selain yang telatr disebutkan, ada juga yang meriwayatkan

hadits ini dari Al Hasan, yaitu larir bin Hazim, riwayatrya telah

dikemukakan di awal pembatrasan tentang sumpah dan nadzar. Imam
Muslim pun meriwayatkan dari riwayat Mu'tamir bin Sulaiman At-
Taimi, dari ayahny4 dari Al Hasan. Ketika meriwayatkan jalur Simak
bin Athiyatr, dia menyertakan Yunus bin Ubaid dan Hisyam bin
Hassan. Abu Awanah meriwayatkannya dari jalur Ali bin Zaid, bin
Jud'an, dari jalur Isma'il bin Muslim, dan dari jalur Isma'il bin Abu
Khalid, semuanya meriwayatkan dari Al Hasan.

Ath-Thabarani juga meriwayatkannya dalam l<ttab Al Mu jam
Al Kabir hingga mencapai sekitar 40 orang dari para sahabat Al
Hasan, di antaranya yang belum disebutkan adalah: Yazid bin
Ibrahim, Abu Al Asyhab yang bernama Ja'far bin Hayyan, Tsabit Al
Bunani, Habib bin Asy-Syahid, Khulaid bin Da'laj, Abu Amr bin Al
Ala', Muhammad bin Nuh, Abdunahman As-Sarraj, Aifathah,
Mu'alla binZiyad,, Shafiran bin Sulaim, Mu'awiyah bin Abdil Karim,

Ziyad maula Mush'ab, Satrl As-Sarraj, Syabib bin Syaibah, Amr bin
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Ubaid, Washil bin Atha', Muhammad bin Uqbah, Asl Asy,ats bin
Sawwar, Al Asy'ats bin Abdil Malik, Al Hasan bin Dinar, Al Hasan

bin Dzakwan, Sufyan bin Husain, As-Sari bin Yahya, Abu Uqail Ad-
Dauraqi, Abbad bin Rasyid, dan Abbad bin Katsir. Mereka semua

be{umlatr 44 orang.

Jalur-jalur periwayatannya telah dinukil oleh Al Hafizh Abdui

Qadir Ar-Rahawi dalam trtab Al Arba'in Al Buldanfuah dari 27
orang yang meriwayatkan dari Al Hasan, di antara mereka yang belum
disebutkan adalatr: Yatrya bin Abi Katsir, Jarir bin Hazim, Israil Abu
Musa, Wa'il bin Daud, Abdullatr bin Aun, Qunah bin Khalid, Abu
Khalid AlJazzar, Abu Ubaidah Al Baji, Khalid Al Hadzdza', Auf Al
A'rabi, Hammad bin Najih, Yunus bin Yazid, Mathar Al Warraq, Ali
bin Rifa'ah, Muslim bin Abi Adz-Dzayyal, Al Awwam bin
Juwairiyah, Uqail bin Shabih, Katsir bin Ziyad,, dan Saudah bin Abi
Al Aliyah. Kemudian dia berkata, "Banyak sekali yang
meriwayatkannya dari Al Hasan, yaitu orang-orang Makkah,
Madinah, Bashratr, Kufatr dan Syam, mungkin jumlah mereka lebih
dari 50 orang."

Sementara itu Al Hafizh Yusuf bin Khalil meriwayatkan jalur-
jalur periwayatannya dari 60 lebih dari A1 Hasan, dari Abdurrahman
bin Samurah. Al Hafizh Abu Al Qasim Abdunahman bin Al Hafizh
Abu Abdillah bin Mandah dalam kitab Tadzkirah Asma'menyebutkan
orang-orang yang meriwayatkannya dari Al Hasan. Jumlahnya
mencapai seratus delapan puluhan orang lebih, kemudian dia berkata,
"Orang-orang yang meriwayatkannya dari Nabi SAW selain
Aburrahman bin Samurah adalah: Abdullah bin Amr, Abu Musa, Abu
Ad-Darda', Abu Hurairah, Anas, Adi bin Hatim, Aisyah, Ummu
Salamah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin
IJmar, Abu Sa'id Al Khudri, dan Imran bin Hushain.

Setelah At-Tirmidzi meriwayatkan hadits Abdurrahman bin
Samurah, dia berkata, "Mengenai masalah ini" lalu dia menyebutkan
delapan sahabat pertama di atas dan tidak menyebutkan lima lainnya.
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Setelah itu guru kami mengemukakannya dalam kitab Syarh Ar
Tirmidzi kecuali Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar, dan menambahkan

Mu'awiyah bin Al Hakam, Auf bin Malik Al Jusyami, ayahnya Abu

Al Ahwash, dan Udzatnah, ayalnya Abdunahman. Sehingga

semuanya menjadi 18 orang sahabat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits-hadits mereka semua

menyebutkan tentang sumpah, namun tidak satu pun dari mereka yang

menyebutk*r, iir;1i JtL 31 (Janganlah engkau meminta jabatan).

Tapi nanti akan saya sebutkan para sahabat yatg meriwayatkan

maknanya dari Nabi SAW pada pembahasan tentang hukum. Ibnu

Mandah juga tidak menyebutkan seorang pun yang meriwayatkannya

dari Abdunahman bin Samurah selain Al Husain. Namun Abdul Qadir
menyebutkan, bahwa Muhammad bin Sirin meriwayatkannya dari

Abdurrahman, kemudian dia menyandarkan dari jalur Abu Amir Al
Kharraz, dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, bahwa Nabi SAW pernah

bersabda kepada Abdurrahman bin Samurah, itr;Xi SUS 1 (Janganlah

englrau meminta j abatan).

Dia juga berkata, "Hadits iru gharib, aku tidak mencatatnya

kecuali dari jalur ini. Sedangkan yang terpelihara adalah riwayat Al
Hasan dari Abdurrahman."

Namun sanad-nya lemah, dan tidak ada pernyataan

meriwayatkan Ibnu Sirin dari Abdurrahman.

Diriwayatkan juga oleh Yusuf bin Khalil Al Hafizh dari

riwayat Ikrimatr maula Ibnu Abbas, dari Abdurrahman bin Samurah,

dia meriwayatkannya dari kitab Al Mu'jam Al Ausath karya Ath-

Thabarani, yaitu ketika menyebutkan biografi Muhammad bin Ali Al
Marwazi dengan sanad-nya hingga Ikrimah, dia berkata, "Dulunya,

nama Abdunahman bin Samurah adalah Abd Kallub, lalu Rasulullah

SAW menamainya Abdurrahman. Suatu ketika dia lewat, saat itu

beliau sedang berwudhu, lalu beliau bersabda, +Li 1 i;\t'* 6- l6i
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ajtj)l 'Kemarilah wahai Abdurrahman. Janganlah engkau meminta

jabatan'." Ikrimah tidak menyatakan bahwa itu dari Abdurrahman,
tapi hanya sebagai kemungkinan.

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkan itu dari
I}<rimah selain Abdurrahman bin Kaisan, dan tidak ada yang

meriwayatkan darinya selain anaknya, yaitu Ishaq, sedangkan Abu
Ad-Darda' Abdul Aziz binMunib meriwayatkannya sendirian.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abdullatr bin Kaisan dinilai lemah

oleh Abu Hatim Ar-Razi, dan Ishaq anaknya, dinilai lemah oleh Abu
Ahmad Al Hakim.

i,,t .. ta:;J, ,f.#Ft * ,f (Dari Abdurrahman bin Samurah).

Dalam riwayat Ibrahim bin Shadaqah dari Yunus bin Ubaid dari A1

Hasan, dari Abdurrahman bin Samurah disebutkan, "Ia pemah

berperang bersamanya bagaikan unta yang ngamuk." Hadits ini
diriwayatkan pula oleh Abu Awanah dalam kitab Ash-Shahih.

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari jalur Abu
Hamzah Ishaq bin Ar-Rabi', dari Al Hasan, tapi dengan redaksi, $i
'-,t. . .. t.-a:fr l;iit * { (Kami pernah berperang bersama Abdurrahman

bin Samuraft). Selain itu, dia meriwayatkannya dari jalur Ali bin Zaid
dari Al Hasan, "Abdurrahman bin Samurah menceritakan kepadaku."
Dan dari jalur Ai Mubarak bin Fadhalah dari Al Hasan dengan

redaksi, "Abdurrahman menceritakan kepada kami."

itlli StJ 1 (Janganlah englcau meminta jabatan). penjelasan

tentang masalah ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang
hukum.

H-;b |J); ${s lOan apabila engkau telah menyatakan

suatu sumpah). Penjelasannya telah dikemukakan dalam penjelasan

hadits Abu Musa tadi, yaitu dalam penjelasan redaksi, ,F-,iV'r+i I
(Alcu tidak bersumpah dengan suatu sumpah). Ada perbedaan
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pendapat mengenai apa yang dikandung oleh hadits Abduralman bin

Samuratr, apakatr kedua hukumnya saling berkaitan atau tidak? Ada

yang mengatakan saling berkaitan, yaitu salah satunya diberi jabatan

tanpa meminta, namun karena tidak punya minat maka dia menolak,

tapi karena terus didesak maka dia pun bersumpatr, lalu diperintahkan

untuk memperhatikan, kemudian melalnrkan mana yang lebih baik.

Jika yang disumpatrkan untuk tidak dilalflrkannya lebih baik, maka

hendaknya melanggar sumpatrirya dan menebusnya. Dan yang satunya

lagr juga diberi jabatan (karena meminta).

6t c;ljt 11"t" engkau melihat yang lainnya). Maksudnya,

selain yang disumpalrkan. Konteks redaksinya menunjukftan bahwa

kata gantinya kembali kepada "sumpatt", tapi sebenarnya kepada

"sumpah" bukan makna sebenarny4 tapi malara kiasan seperti yang

telah dipaparkan. Sedangkan yang dimaksud dengan melihat di sini

adalah anggapan, bukan penglihatan mata.

Iyadh berkat4 "Maknanya, bila tampak olehnya bahwa

melakukan atau meninggalkan itu lebih baik untuk perkara dunia atau

aktriratnya, atau sesuai dengan maksudnya dan kecenderunganny4

maka itu tidak menjadi dosa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Muslim yang

berasal dari hadits Adi bin Hatim disebutkan , ?:1 !,ei 6:* ,s:U

,srt, 1tot, dia melihat yang lainnya lebih talrwa kepada Allah, maka

dia hendalorya melalcukan yang lebih tah,va). Ini mengindikasikan

bahwa minimnya ketaatan dalam hal itu. Hal yang diperintahkan itu

terbagi menjadi empat, yaitu: (a) bila sumpahnya itu untuk melakukan

(sesuatu), maka meninggalkannya lebih utama, (b) bila sumpahnya itu

untuk meninggalkan sesuatu, maka melakukannya lebih utam4 (c dan

d) masing-masing dari keduanya melakukan dan meninggalkan tapi

kedua bagian lainnya masuk ke dalam dua bagian pertama' Karena di

antara konsekuensi melakukan atau meninggalkan salah safu dari dua

hal adalatr meninggalkan atau melakukan yang satunya lagr.
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|!1,;-',p gi P'$g*J' pti (Matra kerjalanlah yang tebih

baik itu dan tebuslah sumpahmrz). Demikian redaksi yang disebutkan

oleh mayoritas periwayat, dan banyak juga dari mereka yang

menyebutkan dengan redaksi, "*'j- g$r gJrt'ry-,f 'K fUrf"
tebuslah sumpahmu dan kerjalcanlah yang lebih baik itu). Telah

disebutkan mereka yang meriwayatkannya dengan redaksi, g$t fl i
"*'Ji (Kemudian kerjaknnlah yang lebih baik itu). Dalam riwayat

Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya yang diriwayatkan oleh

Abu Daud disebutkan, 'o* ,?'$ *ilt y}i Wl$ * t-,* 6t 6:6

1; 4:)k (Lalu dia melihat yang lainnya lebih baik, malca

hendalvtya meninggalkannya dan melahtkan yang lebih baik itu,

karena kafaratnya adalah meninggallmnnya).

Abu Daud menjelaskan bahwa riwayat ini lemah, dan dia

berkata, "Semua haditsnya menyebutkan redaksi, N- ,jr'i<Ji 1U"to
dia hendalcnya menebus sumpahnya) kecuali hanya sedikit sehingga

tidak mempengaruhi."

Tampaknya, dia mengisyaratkan hadits Yahya bin Llbaidullatr

dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara marfu', (p 6t rsi:ir'r*V
'l.i:)k '#"P p +ll' gW q, (Barangsiapa bersumpah lalu melihat

yang lainnya lebih baik darinya, maka hendaknya melalatkan yang
lebih baik itu, itulah knfaratnya). Yahya dalam sanad hadits ini sangat

lemah. Dalam hadits Adi bin Hatim yang diriwayatkan oleh Muslim
mengindikasikan demikian, dan dia meriwayatkan dengan redaksi, g,n

'^4-"!:4, *'r'silr 1l-;jr., e\ t? 6t cij' #",rb Ub
(Barangsiapa bersumpah lalu melihat yang lainnya lebih baik
darinya, makn hendalmya melakukan yang lebih baik itu dan

menin gg a lkan s ump ahny a).

Demikian dia meriwayatkannya dari dua jalur tanpa
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menl,ebutkan kafarat, dan dia juga meriwayatkannya dari jalur lainnya

deugan redaksi, ?'$ e$t *W 6';E5i * rF 6r; 1t"t" dia metihat

yang lebih baik darinya, maka hendalvtya menebus sumpahnya dan

melakulran yang lebih baik itu). Semua jalur periwayatannya bermuara

pada Abdul Aziz bin Rufa'i dari Tamim bin Thariqah, dari Adi, dan

yang menambahkan itu adalah seorang hafrzh, dan itulah yang bisa

dij adikan sebagai pegangan.

Asy-Syaf i berkata, "Perintah untuk menebus sumpah dan

sengaja melanggamya menunjukkan disyariatkaillya kafarat dalam

sumpah palsu, begitu juga sumpah yang diianggar."

Dia berdalil dengan ini, bahwa orang yang bersumpah harus

melakukan salah satu dari dua hal yang lebih utama, baik itu yang

telah dinyatakan di dalam sumpahnya atau melanggarnya disertai

kafarat. Ada juga yang mengatakan, bahwa perintah itu sebagai

anjuran sebagaimanayarLg disebutkan dalam kisah orang badui yang

mengatakan,'r"i31:J:t ti *'"-)i 1 )iry @emi Allah aht tidak akan

menambahkan terhadap ini atau pun mengurangi). Mendengar itu,

beliau pun bersabda, ol--bb|#t (Sungguh dia beruntung jika

memang benar). Beliau tidak memerintahkannya untuk melanggar

sumpahnya dan membayar kafarat, padahal dia bersumpah untuk tidak

menambah itu tidak lebih baik daripada melakukannya.

Penutup:

Pembahasan tentang sumpah dan nadzar serta kafarat memuat

127 hadits marfu" ydtg mu'allaq dan yang telatr dikemukakan

sebelumnya ada 26 hadits, dan sisanya maushuL Yang terulang dan

yang pernah disebutkan sebelumnya sebanyak 115 hadits, sedangkan

yang tidak bedumlah adra12 hadits.

Imam Muslim juga menukil riwayat serupa kecuali hadits

Aisyah dari Abu Bakar, dengan redaksi, 
'lJy$itr !-# otiJ-l';
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(Barangsiapa bernadzar untuk menaati Allah, maka hendahtya

menaati-Nya); Hadits Ibnu Abbas mengenai kisah Abu Israil dengan

redaksi, ''rrbi:*1 (Aku berlindung dengan kemuliaan-Mu); Hadits

Abdullah bin Amr tentang sumpah palsu; Hadits Ibnu umar tentang

nadzx yang bertepatan dengan hari Raya. Pada pembahasan ini juga

terdapat lO atsar dari para sahabat dan generasi setelah mereka'
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85. KITAB FARAIDII (KETENTUAIY PEMBAGIAN
HARTA WARTSAN)

1. Firman Allah: ,}!li 'br'Jr, Filr.F;lif ,J il, '$g';
'.iaJt $i+rrU€ ;:1i'!j 6 rlei"'di ,i,a, G'jrit:, $ otl

*,il'fii. byniil os"ot'il:j 1'1-'riil,'ri$v yr: ,p.*:;:t:t
',-..'i **: ,r*. c o'J;r, i[i"\'n otr 'r,fi Ljl' i|E 

^:$'4"r)
Lt !,',eUj 6k'{r ,?l'6 o\)u ,t V'iAi: f iq it i( q.

\?oi'#'&il bl is-'3:)i'!i G i z'a;.Et W c;1 iti hr

',Ai it't( q tki *,.i t*.'u 6t Q €St & ui "# ts
&; tb'oih,'*ui'g os byrt'€r'r?J S oy&7 b {.St

{'ir"aiyt 5l a^1,!; 'ar';',y; ot, ir, it'ti eri'*t; {* ,";.'u

*L*? Cu;'cyir;€ o$./fu' @ *zr:;t$*l't(
"# tri iirr 'e*i'rG" 

,i,rs31 Wr,fUt*: l*.b *li'
;A, 

*Allah mensyariatkan (mewaiibkan) kepadamu tentang

(pembagian warisan untuk) anak-analonu, (yaitA bagian seorang

anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan- Dan
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jika anak itu sernuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua,

rnaka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika

dia (anak perempuan) itu seorang saja, makn dia mempero'leh

setengah (harta yang ditinggalknn). Dan untuk kedua ibu-bapak,

bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika

dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal)

tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya

(saja), malca ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal)

mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.

(Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenruhi) wasiat

yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang

tuamu dan anak-analonu, ftamu tidak mengetahui siapa di antara

merelra yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan

Altah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijal<sana. Dan

bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang

ditinggalknn oleh istri-istrimu, jil<n mereka tidak mempunyai anak.

Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat

seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat

yang merekn buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri

memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan iika kamu tidak

mempunyai anak. Jilm knmu mempunyai anak, maka para istri

memperoleh seperdelapan dari harta ytang kamu tinggalknn (setelah

dipenuhi) wasiat yang ftamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-

hutangmu. Jikn seseorang meninggal, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak meninggalknn ayah dan tidak meninggalkan

anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau

seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari

keduajenis saudara itu seperenam harta. Tetapiiikn saudara-saudara

seibu itu lebih dari Seorang, maka mereka bersama-sama dalam

bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya

atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahlmn

(kepada ahti waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Penyantun " (Qs.An-Nisaa' [a]: 11-12)
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!*ei.i:it,*,rl' + ;tGi#- lv rl6Jjt U;?.Xy
eQG t4 f i:t *: *aht ,k yt J';:, ;tto |-*;
l-:, i '#'r' # h, ,ru lnt J'y: U; ,'jL'*J "s, ;,t:v
'Jy eCt C *i '-.a=t ,.i,r J';) (-,UI" .IJ:tt;?*'t'".e

.*l'rt'q j; &{ar$*r,tY ddi
6723. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Ketika aku

sakit, Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjengukku, mereka berjalan

kaki, lalu mereka mendatangiku saat aku sedang pingsan. I(emudian

Rasulullatr SAW berwudhu, lalu menyiramkan air bekas wudhunya

kepadaku, maka aku pun siuman, lantas aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan hartaku? Bagaimana

beliau semestinya aku menggunakan hartaku?' Namun beliau tidak

memberikan jawaban kepadaku sampai turunnya ayat tentang

pembagian warisan."

Keteranean Hadits:

{Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab faraidh). Kata faraidh
adalah bentuk jamak dart fariidhalt, seperti halnya kata badiiqah dan

fuadaa'ig. Kata fariidhah mengikuti bentuk fa'iilah yang bermakna

mafruudhafr, diambil dari al fardh yang artinya potongan/bagran.

Contohnya,faradhtu li fulaan kadzaa, artinya aku memotong sebagian

harta untuk fulan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al

Khaththabi. Ada juga yang mengatakan, bahwa ini berasal dari

kalimat fardh al qaus, artinya takik (torehan yang agak dalam) di

kedua ujung busur untuk mengikatkan tali busur supaya tidak bergeser

dan terlepas. Selain itu, ada yang mengatakan, bahwa yang kedua

adalah khusus kewajiban-kewajiban dari Allah, yaitu yang diwajibkan

Allah kepada para hamba-Nya.
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Ar-Raghib berkata, *Al Fardh adalah memotong sesuatu yang

keras dan meninggalkan bekas padanya. Dikhususkannya istilah

fara'idh berasal dari firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 7 dan

ll8, Lb';ii \?J (Bagian yang telah ditetapkan). Maksudny4

muqaddaran (ditetapkan) atau ma'luuman (diketahui) atau

maqthuu an (ditentukan) dari yang lainnya."

,,-r;r3il+ il' 'l*'j-:!t l:y:i (Firman A[ah, *Ailah

mensyariatkan [mewajibkanJ kepadamu tentang [pembagian warisan

untukJ anak-analonu.'). As-Suhaili menyatakan, bahwa hikmah

diungkapkannya dengan lafazh fi'l mudhari' (kata keda yang

menunjukkan perbuatan di waktu sekarang dan akan datang) dan

bukannya denganf 'l madhi ftata ke{a yang menunjukkan perbuatan

di masa lampau) seperti firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 151,

152 dan 153, y. fb:ir1$ lOemikian itulah yang diperintahkan oleh

Allah kepadamu) dan firman-Nya dalam surah An-Nuur ayat l, "rt;

A€*.it'l Otiif ([Ini adalahJ satu surah yang Kami turunkan dan Kami

wajibknn [menjalankan hulom-hukum yang ada di dalamJnya),

mengisyaratkan bahwa ayat ini menghapus wasiat yang pernah

ditetapkan atas mereka seperti penjelasan yang akan dipaparkan dalam

bab 'Bagian Warisan Suami'.

Dia berkata, "Disandangkannya fi'l iru kepada ism muzhhar

adalah untuk memfokuskan perhatian terhadap hukumnya dan

menganggapnya sebagai perkara yang besar. Allah berfirman, ,t
f :l':t (Tentang [pembagian warisan untukJ anak-analvna) dan tidak

mengatakan, F;fit* (Anak-analonrz) menunjukkan perintah untuk

bersikap adil di antara mereka. Karena itulah Allah tidak

mengkhususkan wasiat pembagian harta warisan, tetapi

mengungkapkan dengan lafazh yang bersifat umum, seperti kalimat,

laa asyhad alaa jaur (aku tidak bersaksi). Kemudian disandangkannya
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kata r'lilr (anak-anak) kepada mereka, walaupun sebenarnya anak-

anak itulah yang diberi wasiat sebagai isyarat bahwa Allah lebih

belaskasihan terhadap mereka daripada bapak-bapak mereka sendiri."

"# W ii'ri a,r ',e'+,": ,l:i jy{tt*sso firman-Nya:

Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha

Penyantun). Demikian redaksi yang dikemukakan oleh Abu Dzar,

sedangkan yang lain, setelah mengemukakan ayat pertama hingga

firman-Nya, W tJ+ (Maha Mengetahui lagi Maha Bijal<sana),

menyebutkan redaksi, * W ?nt:,{i Jl (HtnsSa firman-Nya: Allah

Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun). Setelah itu menyebutkan

hadits Jabir, 4,il' jFr [ ,,-i.ii &:J * h' ,p 'nlr;.swi*]
gt-rdt q dt € :*,#"'C f,fi6 ,J iyi lxetika aku jatuh sakit,

Nabi SAW menjengukku, kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah,

apa yang harus aku lakuknn dengan hartaku?" Namun beliau tidak
memberikan jawaban apa-apa hingga turunnya ayat tentang

pembagian warisan). Redaksi yang sama juga disebutkan dalam

riwayat Qutaibah.

Sebeiumnya, telah dikemukakan dalam tafsir surah An-Nisaa',

bahwa Imam Muslim meriwayatkannya dari Amr An-Naqid, dari

Suffan, yaitu Ibnu Uyainah, gurunya Qutaibah, yang di bagian akhir

riwayatnya disebutkan firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 176,

+X3J, *1'6i "i"btt $ U';iA;- (Mereka meminta farwa kepadamu

tentang knlalah). Di sana dijelaskan, bahwa redaksi tambahan ini
adalah perkataan riwayat yang disisipkan dalam hadits, sedangkan

yang benar adalah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur

Yahya bin Adam dari Ibnu Uyainah dengan redaksi, '&>f iUt ,i;
;j;rif ,--9 h' (Hingga turunnya ayat: Atlah mensyariatkan

[mewajibkanJ kepadamu tentang [pembagian warisan untukJ anak-

analonu).
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Adapun perkataan Imam Buk{rari pada judulnya hingga

Iinr:an-Nya, "#"#h$ @ilah Maha Mengetahui tagi Maha

Penyantun) mengisyaratkan bahwa yang dimaksud oleh Jabir dengan

ayat pembagran warisan adalah firman-Nya dalam surah An-Nisaa'

ayat !2,i1;r tlt:i6 L:t'i,yt os'op Vit* seseorang mati, baik laki-

laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak

pula anak.) Sebelumnya, telah dikemukakan di akhir tafsir surah An-

Nisaa" riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur lainnya,

dari Jabir yang menyatakan, bahwa ayat, yil€lt,J 6:d t't Ji .$Pfi
(Merelra meminta fatwa kepadamu [tentang lmlalah]. Kataftanlah,
*Allah memberi fat*o kepadamu tentang kalalah-") Diturunkan

berkenaan dengan peristiwa ini. Hal ini sempat menimbulkan

kennusykilan.

Ibnu Al Arabi, setelah mengemukakan kedua riwayat ini, yang

salah satunya mencantumkan redaksi, $jlUjrl:ll (Latu turunlah

ayat: Mereka meminta *Y, kepadamu), sementara riwayat lainnya

mencantumkarr, )-i-!:l' i;i (Ayat tentang pembagian warisan), dia

berkata, "Ini bertentangan yang hingga kini penjelasannya tidak dapat

dipastikan."

Kemudian dia cenderung mengunggulkan riwayat yang

mencantumkan redaksi, *i9!y't 6 (Ayat tentang pembagian warisan)

dan memandang riwayat yang mencantumkan redaksi, OJ;r;;-
(Merelm meminta fatwa kepadamu) sebagai riwayat yang

mengandung keraguan.

Tampaknya, bisa dikatakan bahwa masing'masing dari kedua

ayat ini diturunkan berkenaan dengan peristiwa itu karena sama-sama

menyebutkan lmlatah (orang yang meninggal tidak meninggalkan

ayah dan tidak pula anak). Namun ayat pertamanya, walaupun

menyinggung tentang kalalah, tapi khusus mengenai pembagian

warisan untuk saudara-saudara seibu. Ini seperti yang disebutkan
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dalam qira'ah Ibnu Mas'u A,?t'e'*l'tlLt'it (Dan dia mempunyai

saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu). Demikian juga

qira'ah Sa'ad bin Abi Waqqash yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi

dengan sanad yang shahih, bahwa mereka meminta fatwa tentang

pembagian warisan saudara-saudara lainnya, lalu furunlah ayat yang

terakhir.

Dengan demikian, memang benar kedua ayat ini diturunkan

berkenaan dengan peristiwa Jabir, namun pertama yang terkait

dengannya berhubungan dengan knlalah. Sebab, turunnya yang

pertama disebutkan dalam hadits Jabir juga berkenaan dengan kisah

dua anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi', yang maua paman kedua

anak perempuan itu tidak memberikan bagian warisan kepada mereka,

lalu turunlah ayat, ?tr'nka; (Atlah mensyariatkan fmewajibkan]

kepadamu). Setelah itu beliau SAW bersabda kepada paman dari

kedua anak perempuan itu, $, ):,-; *-.\hbi (Aerikan dua pertiga

bagian kepada kedua anak perempuan Sa'ad). Peqelasannya telah

dikemukakan dari jalur periwayatan lainnya.

Pada sebagian jalur periwayat hadits Jabir yang terdapat dalarn

kitab Ash-Shahihain disebutkan dengan redaksi, tl ,i' J:t i t3- :i:jli
ijr,E 4i- ttor" alcu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya alar

tidak meninggalkan ayah maupun anak.") dan redaksi, ifi..rry"'C
(Namun beliau tidak memberilat jawaban apa-apa). Kedua redaksi ini

dijadikan dalii yang menunjukkan bahwa beliau SAW tidak berijtihad.

Namun pandangan ini dibantah, bahwa beliau menanti turunnya

wahyu yang bersifat umum itu tidak untuk peristiwa yang khusus ini,
apalagi ini berkenaan dengan masa pembagian warisan yang

mayoritasnya tidak membuka peluang untuk berpendapat. Kalaupun

kita menganggap bahwa memungkinkan bagi beliau untuk berijtihad

dalam masalah ini, namun boleh jadi beliau terlebih dahulu menanti

wahyu, biia tidak turun, barulatr beliau berijtihad. Sehingga hal ini

FATTIUL BAARI _ 499



s#

tidak menafikan ijtihad sama sekali.

2. Mengajarkan Faraidh

u)o'Ai;qGr, ,f- ,,#w ,F rr*; ,lv i. t?, Jtt',

Uqbatr bin Amir berkatq '?elajarilah sebelum menduga-

duga." Maksudny4 orang-orang yang be6icara berdasarkan dugaan.

|)ttttel J';,iu ,iG r;) ,sj *,*i {'i";- n'

tj Get:i t) t;:*"t t) 5*J l: ,*#t iitl oW oV

.e*\i' t+ rii, dsi:u

6724. Dari Abu Hurairah, dia berkata" "Rasulullah SAW

bersabda, 'Jauhilah p,rasangka, karena sesungguhnya prasangka itu

adalah perkataan yang paling dusta, dan janganlah kalian memata-

matai, mencari-cari kesalahan orang lain, saling membenci dan

saling bermusuhan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara' ."

KeE:ransan Hadits:

(Bab mengajarlan faraidh. Uqbah bin Amir berlcata,

"Pelajarilah sebelum menduga-duga." Malaudnya, orang-orang

yang berbicara berdasarkan dugaan). Saya belum -menemukan 
arsar

ini diriwayatkan secara maushul. Redaksi, ;l-Lt' # @ebelum

menduga-duga) menunjukftan bahwa orang-orang di masa itu
senantiasa berpatokan pada nash-nash dan tidak melebihinya.

Kalaupun ada penukilan fatwa dari sebagian mereka, namun hanya

sedikit. kri juga menunjukkan peringatan tentang terjadinya akibat
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dari banyaknya oran€ yang berbicara hanya berdasarkan pendapat

belaka. Ada juga yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah

sebelum mempelajari ilmu dan munculnya orang-orang yang

berbicara hanya berdasarkan dugaannya saja tanpa berdasarkan ilmu.

Ibnu Al Manayyar berkata, o'Imam Bukhari mencantumkan

perkataan Uqbah ini terkait dengan pembahasan faraidh, karena

ungkapan ini lebih menyeluruh daripada yang lain, sebab faraidh

didominasi oleh ketentuan mutlak dan menerima pendapat manusia

serta membahasnya hanya berdasarkan pendapat belaka tidak akan

melahirkan keteraturan. Beda halnya dengan ilmu-ilmu lainnya yang

memang membuka ruang pendapat dan sangat potensial melahirkan

keteraturan. Pemyataan ini sesuai dengan hadits yang dicantumkan

dalam judul ini."

Ada juga yang berpendapat, bahwa segi kesesuaiannya terletak

pada isyarat larangan berbuat berdasarkan prasangka yang

mengandung anjuran untuk berbuat berdasarkan ilmu, dan ini berarti

ilmu atau pengetahuan itu harus dipelajari. Biasanya, ilmu faraidh

diperoleh dengan cara belajar seperti yang telah dikemukakan.

A1 Karmani berkata, "Bisa juga dikatakan bahwa karena di

dalam hadits ini terdapat redaksi, Jt?\l' ,.+ t$i: (daniadilah

kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara), sehingga dapat

dikaitkan dengan mempelajari faraidh (ketentuan pembagian harta

warisan). Dengan demikian dapat diketahui pihak yang berhak

memperoieh warisan dari yang lain."

Tentang anjuran mempelajari faraidh ada juga hadits lainnya

namun tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Imam

Bukhari, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi,

An-Nasa'i dan dinilainya shahih, serta Al Hakim, dari hadits Ibnu

Mas'ud yang meriwayatkannya secara marfu', t-lrlb, ,;A.f-jilt ryik
gl*)A na--flt rri pr;rl' |-ithi- e'& #' i,fj J&'&3rt $V aA,
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L.iA# W- a., (Petajarilahfaraidh dan aiarkanlah kepada manusia,

lrarena sesungguhnya alru ini manusia yang alcan meninggal. Dan

sesungguhnya ilmu itu akan dicabut, sampai-sampai ketika ada dua

orang yang berselisih tentang pembagian warisan, mereka berdua

tidak lagi menemukan seseorang yang dapat memutusknn diantara

merelra berdua).

Para periwayafirya terpercaya, hanya saja banyak perbedaan

riwayat Auf Al A'rabi (salatr seorang periwayatlrya), yang menurut

At-Tirmidzi, riwayatnya kacau dan ada perbedaan, karena

diriwayatkan dari jalur Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan juga dari jalur

Abu Hurairah. Di samping itu, sanad-sanad dainya juga berbeda.

Redaksi yang dikemukakan At-Tirmidzi darinya dari hadits Abu

Hurairalr adalatr, \F4l',HLF-6'Jil atl) ,rVt'e;;a.rafi$ Ar$ $u,i
(Pelajarilah faraidh, karena sesungguhnya itu adalah separuh ilmu,

dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama kali dicabut dari
umatlat).

Pada pembahasan ini juga terdapat riwayat dari Abu Bakratl

yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam l<rtab Al Ausath dari
jalur Rasyid Al Himmani, dari Abdurrahman bin Abu Bakar, dari

ayahnya secara marfu', G.U-bl'c;i;tt ,;r"tht 6iibi',P,1.7rti tt-tpr tzla

14fi.W-'g-i tttT-tri-':l-3 {il-At e )r,q:}'#-"ot;i ,At 4f,
(Pelajarilah Al Qur'an dan faraidh, dan ajarkanlah kepada manusia,

lrarena hampir tiba kepada manusia suatu zaman dimana ketika ada

dua orang yang berselisih tentang pembagian warisan, maka

lreduanya tidak menemuknn orang yang dapat memutuslcan diantara

merelra berdua). Rasyid adalah periwayat yang riwayatnya dapat

diterima, namun periwayat yang meriwayatkan darinya tidak

diketahui.

Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id Al Khudri dengan redaksi,

7ir A:jljOt ,-F,tijJit rylS lf"toioritah faraidh dan ajarkanlah kepada
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manusia). Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni

dari jalur Athiyyatr, yang dinilai sebagai periwayat yang lemah.

Sementara Ad-Darimi meriwayatkan secara mauquf dari Umar dengan

redaksi, 
'oi'r-i]it ir't--jjE6 t ,i; $;}jJt ry:k (pelajarilah faraidh

sebagaimana knlian mempelajari Al fur'an). Dalam redaksi lain

darinya disebutkan, ;3ijl ',* qy ?;?t tsl,j lfaoiorilah faraidh,

karena sesungguhnya itu [bagianJ dari agama kalian). Diriwayatkan

dari Ibnu Mas'ud secara mauquf juga,7(;lhii,--jj[ii;-iir 'feV

(Barangsiapa yang membaca Al Qur'an, maka hendalotya

mempelajari faraidh). Para periwayatnya terpercaya, namun ada yang

terputus dat'. sanad-nyu

Ibnu Ash-Shalah berkata "Kata an-nishf (setengatr) dalam

hadits ini bermakna salah satu dari dua bagran walaupun porsinya

tidak sama."

Ibnu Uyainah, apabila dia ditanya tentang hal itu, dia berkata,

"sungguh setiap orang diuji dengan itu."

Yang lain berkata, "Karena mereka mempunyai dua kondisi,
yaitu kondisi hidup dan kondisi mati, sedangkan faraidh berkenaan

dengan hukum-hukum kematian. Ada juga yang mengatakan, bahwa

hal itu dikarenakan hukum-hukum dipelajari dari nash-nash dan qiyas,

sedangkan faraidh hanya dipelajari dan nash-nash sebagaimana yang

telah dikemukakan."

Kemudian tentang hadits Abu Hurai rat, ";,,-LSt j'n?$1 llaultttah

prasangka) telah dikemukakan juga dari jalur lainnya, dari Abu
Hurairah pada bab "Apa yang Dilarang dari saling Dengki", di
permulaan pembahasan tentang Adab. Di sana, disebutkan penjelasan

tentang yang dimaksud dengan "prasangka" di sini, yaitu yang tidak
berdasarkan bukti, termasuk juga berburuk sangka terhadap orang

Islam. Ibnu Thawus yang disebutkan di dalam sanad-nya adalah

Abdullah.
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3. Ssbda Nabi SAW,'il& rk; t ,Lii\'nKamitidak diwarisi, dan

Apa yang kami tinggalkan adalah meniadi sedekah."

o4*-;JJitit iy-r' ,4L u6tr'au$'o(^ae V
)' 1W * | 'jr ,&t;a\t * A'J';'t ,v 4to

.:# ie e;'!i; t1 eZ',i'i

6725.Dari Aisyah, bahwa Fathimah dan Al Abbas eS p.*rf,
mendatangi Abu Bakar untuk mencari tatru bagian warisan mereka

berdua dari Rasulullah SAW. Saat itu mereka berdua meminta tanah

mereka dari wilayah Fadak dan bagian mereka dari wilayah Khaibar."

\:JAe:tilLht -* lnt Jt-r'+,k lqig
*5 ie Jrjr b'u # JI lr| ct, fr* k; t, .or;

*X:U *j rlL1;i, .U lnr J'y, *i;tli 1;l't ltr,f
),r11 &'^\* * +u ir:;-A i,Su .;;,*"tt

6726. Maka Abu Bakar berkata kepada keduanya, "*u
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Kami tidak diwarisi. Apa yang

lami tinggalkan adalah menjadi sedekah. Sesungguhnya lceluarga

Muhammad hanya memakan dari harta ini'."

Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan

meninggalkan suatu perkaru yang aku melihat Rasulullah SAW

melakukannya kecuali aku lalnrkan. "

Dia berkata, "Maka Fathimah pun mengucilkan Abu Bakar

dan tidak pernah lagi berbicara dengannya hingga Fathimah

meninggal."
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t-s; I .orj I ,i6 *'t *Lbt ,*'"olr oi,4G t
.li*

6727. Dari Aisyah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Kami tidak

diwarisi. Apa yang kami tinggalkan adalah menjadi sedeknl. ."

J3 ost ,96,ir * r'ri ; W. ;;(,,1G 7W it*
a;; 

"L';tb:u,W;'g* at?> CT, # i f U

U;-i+c itfv ,:fi J' p\( 
"L 

fib:r ,Jtb /^lU *L
;:tG .r 'ju t*-,i /l1 f!)t *:;,* G,rJ"J^ i,Sui

;i J-:j,(b JC .i ,Sv tun&'t ,y *2J J, ,iii "i"#

{r-i *)UrsI lu, 
'€';^;JJi,JG .tb ;.3 ,# fi ,q'iJl

v ,j6 *'t it;i;1t *u lnt J'yrLit#'# ,?:r\itig11r

ivt .* & #r\t .u lnr Jyr'*;. .:i,b ki c ,or'i
;:i ot:-t3 .1j l5* {*j ,* JL .f,t6 .U; i; ^i 

,lUr'St

,'*,Su .i;iG:,..i:vu \'gt Ju *i;a\t ,k lt J';',

*v \t ,* i';1',"; tk i; tur 'ot ,r\i t* * **t jy
ieti u1 ,y::? ,lut .',:p tLlr *X n in.s;"rft tti ,f *r
*ht ,k yt );j.-ta:; u* <\*> ,15 St (t-,u,J" ir'

,-.:.r:?rhbi'ttr |i$L Ar;v-,t't: €} riljr>t 
" ltt &t

F ) ;a \t J:" Ut'o'<i,iir u.^ r44 C ;-'& W t
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|WW i.u,;U.'i,*a* Jr:jr r#u !)(,rb 6i;
,1g Fi:ii .tt* *3 t'ht ,* ar Jyr'tti ,F l' ,t
J, ,lt, rs:';f ,ur&s'{.r.io ; A 'rjti t.:ui it$|y
Jtig ,lt't='a\, *Uht i*.p.-, 'lti seu; otlii

y.F r-r;,* ri:"* .*t ;a\t ,k yt );r';r d ,f
U,trtlt,'aa k,6\t i; i *t*ht& it;r''
'J+Jt44J;L( f q&i &t;ah,*'yt)';,
i+,rtK.rt')*,&'i f it, *r*\, Jr'yt J';:,

uj eJrr,:cglr' /'u"c)k1 {r- * .# * ;1,,

,tei;*, e\Vl;; r;b oL.,'aIi ,tA: n gYlr'*: j!*-
,b.,\i,itUriy *\u.,gJt hti;*i?;t, & p*S
utliiu cf;L'qt ,bt t ?rrl ,? u; 

";r:rt 
ri+ ei \

.avSVi {u St

6728. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Malik bin Aus bin Al

Hadatsan mengabarkan kepadaku, sementara Muhammad bin Jubair

bin Muth,im juga menyebutkan itu kepadaku dari haditsnya. Aku

kemudian berangkat sampai masuk ke tempatnya, lalu aku bertanya

kepadanya, maka dia pun berkata, "Aku berangkat hingga masuk ke

tempat fImar, lalu penjaga pintunya, yang bernama Yarfa'

menghampirinya, lantas berkata, 'Apakah engkau mengundang

Utsman, Abdurrahman, Az-Zubair dan Sa'ad?' Dia menjawab, 'Ya''

Maka dia pun mengizinkan mereka. Setelah itu dia berkata lagi,

'Apakah engkau mengundang Ali dan Abbas?' Dia menjawab, 'Ya''

Abbas berkatq 'Wahai Amirul Mukminin, berilah keputusan antara
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aku dan orang ini'. Umar berkata" 'Aku persaksikan kalian kepada

Allah, yang dengan izin-Nya langit dan bumi berdiri. Apakatr kalian

tatru bahwa Rasulullah SAW telah bersabd4 o'Kami tidak diwarisi.

Apa yang lmmi tinggalknn adalah menjadi sedekah"?' Maksudnya

adalah Rasulutlah SAW sendiri. Maka orang-orang itu pun menjawab,

'Beliau memang mengatakan itu'. Lalu Umar menghadap ke arah Ali
dan Abbas, lantas berkat4 'Apakah kalian berdua tahu bahwa

Rasulullah SAW telah mengatakan itu?' Keduanya menjawab, 'Beliau

memang mangatakan itu'.

Umar berkata, 'Maka sesungguhnya aku menceritakan perkara

ini kepada kalian, bahwa sesungguhnya dalam harta rampasan ini,

Allah telah mengkhususkan sesuatu bagi Rasulullah SAW yang tidak

diberikan kepada yang lain, yang mana Allah Azza wa Jalla

berfirman, "Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada

Rasul-Nya 
-hingga 

firman-Nya- Maha Kuasa atas segala sesuatu."

Itu kfiusus untuk Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau tidak

mengkhususkannya tanpa kalian dan tidak hanya mementingkan

dirinya tanpa kalian, karena kenyataannya beliau telah memberikan

dan menyebarkannya kepada kalian, hingga tersisa harta ini. Nabi

SAW menafkahi keluarganya dari harta ini untuk nafkah setahun, lalu

mengambil sisanya dan menjadikannya sebagai harta Allah. Beliau

melakukan itu sepanjang hidupnya. Aku persaksikan kalian kepada

Allah, apakah kalian mengetahui itu?' Mereka menjawab, 'Ya'.

Umar kemudian berkata kepada Ali dan Abbas, 'Aku
persaksikan kalian kepada Allah, apakah kalian berdua mengetahui

itu?' Keduanya menjawab,'Ya'. Setelatr itu Allah mewafatkan Nabi-

Nya SAW, kemudian Abu Bakar berkata, 'Aku walinya Rasulullah

SAW'. Lalu Abu Bakar memegang harta itu dan melakukan apa yang

dilalcukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah mewafatkan Abu

Bakar, lalu aku (Umar) berkata, 'Aku adalah walinya wali Rasulullah

SAW'. Maka aku pun memegangnya selama dua tahun. Aku

melakukan apayarug dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar
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terhadapnya. Kemudian kalian berdua datang kepadaku, maksud

kalian berdua sirma, dan urusan kalian berdua juga sama. Engkau

mendatangiku untuk meminta kepadaku bagianmu dari putera

saudaramu, dan yang ini mendatangiku untuk meminta kepadaku

bagran istrinya dari ayahnya, maka aku katakan, 'Jika kalian berdua

mau, aku akan menyerahkan itu kepada kalian berdua, lalu kalian akan

meminta dariku keputusan selain itu. Demi Allah yang dengan izin-
Nya langit dan bumi berdiri, mengenai ini aku tidak akan menetapkan

suatu keputusan selain itu sampai hari kiamat. Jika kalian berdua

merasa tidak sanggup, maka serahkanlah itu kepadaku, dan aku

mencukupi kalian berdua padanya'."

ir't&v ,i6 *'t t\t ,u lnt J",i, ois;; €j r' 
.:i*'16 ,bG fi; *;.r*' yi u *; c ,i:.,a-:

672g.Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Para ahli warislat ttdak bqrbagi dinar. Apa yang aht
tinggallran setelah naflrah para istrilu dan upah pekerjala4 maka itu

adalah sedekah'."

| 6.tj';f oi W\, ,*.,*tC t
o\:)i r\);vh, ,k yt J';:,

iC i'u^!r :zkG .,;itb ,',>*,;

.ii* k; c ,L:r';

6730. Dari Aisyatr RA, bahwa ketika Nabi SAW meninggal,

para istri beliau berniat mengirim Utsman menemui Abu Bakar untuk

menanyakan warisan mereka, namun Aisyah berkata, "Bukankah Nabi

SAW telatr bersabda"'Kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalknn

.lrt., .1.. ,1. \. ?, e 4,

€i E *: * $t Gua s:)
'^iU f oj jt'otz;'o,;"'o(

't :'eu:;e \t,,i-e i' J';:,
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adalah menj adi sedekah' ?"

@:
(Bab sabda Nabi SAW, "Kami tidak diwarisi" Apa yang kami

tinggalkan adalah menjadi sedekah.') Pada bab ini disebutkan empat

hadits, yaitu:

Pertama" hadits Abu Bakar mengenai ini dan kisatrnya

bersama Fathimatr. Hadits ini telatr dikemukakan pada pernbahasan

tentang bagran yang seperlima beserta penjeiasannya, yang dijelaskan

lebih lengkap daripada yang dicantumkan di sini. Dalam hadits ini
juga disebutkan sabda beliau, l*i, tti';r-2 *-;f h +j! *l
(Sesungguhnya keluarga Muhammad hanya memakan dari harta ini)"

Demikian redaksinya, dan konteksnya menunjukkan pembatasan,

yalari bahwa mereka tidak memakan kecuali dari harta ini. Namun

sebenamya adalah kebalikannya, yakni bahwa kata'ga ini berfungsi

menunjukkan makna "sebagian". Maksudnya adalah sesungguhnya

keluarga Muhammad memakan sebagian harta ini sekadar kebutuhan

mereka, sedangkan selebihnya diperuntukkan untuk kemaslahatan

umat.

Kedua, hadits Aisyah yang redaksinya menjadi judui bab ini.

Ketiga, hadits Umar tentang kisah Ali dan A1 Abbas bersama

Umar ketika keduanya memperdebatkan sedekah Rasulullah SAV/.

Dalam hadits ini disebutkan perkataan Umar kepada Abdurrahman bin
Aui Sa'id bin Abu Waqqash dan Az-Zlbair bin Al Awwam, "Apakah

kalian tahu bahwa Rasululiah SAW telah bersabda, 'Kami tidak
diwarisi. Apa yang kami tinggalknn adalah menjadi sedekah'."

Maksudnya, diri beliau sendiri. Lalu mereka menjawab, "Beliau

memang mengatakan itu." Dalam hadits ini juga disebutkan, bahwa

Umar juga mengatakan demikian kepada Ali dan Al Abbas, lalu
keduanya juga menjawab demikian.



Catatan

Dalam suatu riwayat disebutkan Lj*t 1Ol*"titi). Jika ini

diriwayatkan dengan harakat knsrah (>iy'tmewariskan) maknanya

juga shahift. Redaksi ,|i:":41; il' *p itt {bizbte lU;'(i (Adatah

murni untuk Rasulullah SAW merupakan redaksi mayoritas riwayat,

sedangkan dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan Al
Kasymihani menggunakan redaksi, Le lHrrrtus). Kemudian redaksi,

i:j*Jbi"d lsungglh beliau telah memberikan harta itu kepada

knlian) disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani dengan redaksi,

L^\*$"bi. Maksudnya, yang dikhususkan bagi beliau. Kemudian

redaksi, *.ry.t'ilr ittrg (oemt Allah, yang dengan izin-Nya), dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan tanpa lafazhAllah, y.\U q$r j

Keempat,hadits Abu Hurairah. Yang dimaksud dengan Ismail,

gurunya Imam Bukhari, adalah Ibnu Abi Uwais Al Madani, putera

saudara perempuan Malik. Imam Bukhari banyak meriwayatkan

darinya. Sedangkan Ismail bin Aban, gurunya pada hadits

sebelumnya, tidak memiliki riwayat yang berasal dari Malik.

'#rt"t (Tidak dibagi-bagikan). Demikian redaksi riwayat Abu

Dzar dari selain Al Kasymihani, sementara yang lain menyebutkannya

dengan redaksi, ';*j-li. (Tidak dibagilmn), dengan membuang huruf

la' kedua.

Ibnu At-Tin berkata, "Itu adalah riwayat dalam kitab Al
Muwaththa', dan demikian juga yang aku baca dalam riwayat Imam

Bukfiari, yaitu dengan harakat dhammah pada huruf mim, karena

berfungsi sebagai predikat. Maknanya bukan '#i-.-

Sebagian periwayat meriwayatkannya dengan harakat suhtn

pada huruf mim (F-i I), sehingga terkesan seolah-olah beliau
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melarang mereka, yaitu apabila beliau meninggalkan sesuatu agar itu
tidak dibagikan setelatr ketiadaan beliau. Tidak ada kontradiksi antara

riwayat ini dengan riwayat terdatrulu pada pembatrasan tentang wasiat

yang berasal dari hadits Amr bin Al Harits Al Khuza'i, itr $7j'!;6
t '.iJ, ls tis$; *, # ilt ,rp (Rasulullah SAW tidak meninggalkan

dinar dan tidak pula dirhan). Mungkin juga hadits ini bermakna

larangan, sehingga dengan begihr kedua riwayat ini memiliki makna

yang sama. Dari riwayat yang dibaca dengan harakat dhammah dapat

disimpulkan, bahwa beliau mengabarkan bahwa beliau tidak

meninggalkan apa pun yang biasa dibagikan, seperti emas dan perak.

Selain itu, bahwa yang beliau tinggalkan selain ernas dan perak juga

tidak dibagikan dengan cara pewarisan, tapi manfaatnya dibagikan

seperti yang telah dikernukakan.

,J:i (Para ahli warisht). Maksudnya, apabila aku termasuk

orang yang diwarisi. Atau maksudny4 harta yang beliau tinggalkan

tidak dibagikan dengan cara pewarisan, lalu dikemukakan dengan

menggunakan lafazh J:: (Para ahli warislat) agar hukumnya

berlandaskan pada asal katanya, yaitu al irts (pewarisan). Jadi, yang

dinafikan adalatr pembagiannya dengan cara perwarisan. Demikian

pendapat yang dikemukakan oleh As-Subki Al Kabir.

"e6:t--l'4 ,*Ggii 4u;Na.S; i (Ap, yang atcu

tinggallran setelah naflrah para istrilcu dan upah pekerjala4 maka itu

adalah sedekah). Pembahasan tentang maksud kata ult-i telah

dikemukakan di awal pembahasan tentang pembagian bagran

seperlima disertai keterangan haditsny4 dan di sana saya kemukakan

tiga pendapat. Kemudian saya temukan pendapat keempat dalam kitab

Al Khashaish karya Ibnu Dihyah, bahwa yang dimaksud adalah a/

kh:aadim(pelayannya), dan beliau mengungkapkan, z6.t2:t o* gAt

(petugas zakat) dengan ungkapan, [#, *.bt;i'. Dalam kitab ini juga

ditambahkan, bahwa ada yang mengatakan, maksudny4 adalatr al ajiir
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(orang sewaan). Dengan demikian, semuanya ada lima pendapat,

yaitu: khalifah, pekerja, petugas, pelayan dan penggali kuburan beliau

SAW.

Hal ini terjadi jika yang dimaksud dengan al khaadim adalah

sebagai jenis, jika tidak, maka apabila maksud dhamir-nya (kata

gantinya) adalah pohon kurma, maka bisa sebagai pekerja atau

petugas. Di bagian al<hir pembahasan tentang wasiat, penulis

memberikan judul bab "Nafkah Pengurus Wakaf'. Ini mengisyaratkan

bahwa kata aamil di sini lebih kuat dimaknai dengan makna naazhir

(petugas/pengawas).

Di antara yang dipertanyakan adalah pengkhususan para istri

dengan nafkah dan petugas dengan biaya, apakah antara keduanya

terdapat perbedaan? As-Subki Al Kabir telah menjawabnya, bahwa

secara bahasa, al mu'nah adalah menyediakan kecukupan sedangkan

al infaaq adalah memberi makan. lni menunjukkan bahwa an-nafaqah

itu bukan al mu'nah. Rahasia pengkhususan tersebut mengisyaratkan,

bahwa ketika para istri Nabi SAW memilih Allah dan Rasul-Nya serta

negeri akhirat, maka mereka perlu diberi makan, sehingga cukup

dengan apa yang ditunjukkan itu. Sementara petugas, karena mereka

serupa dengan orang sewaan, maka perlu disediakan keperluan yang

mencukupi, sehingga cukup dengan apa yang ditunjukkan.

Hal ini dipertegas dengan perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq

yang menyatakan, "sesungguhnya profesiku dapat mencukupi

keperluan keluargaku. Dengan itu, aku bekerja menyelesaikan urusan

kaum muslimin."

Mereka memberikan kadar yang mencukupi keperluannya.

Kemudian As-Subki berkata, "Hal ini tidak bertentangan dengan

pernyataan yang menyatakan bahwa Umar lebih mengutamakan

Aisyah dalam pemberian, karena dia beralasan bahwa Rasulullah

SAW lebih mencintainya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bukan hal pertama yang dia
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lalcukan. Karena, pembagian yang dilakukan oleh Umar berasal dari

hasil penaklukan. Sedangkan hadits bab ini berkaitan dengan apa yang

ditinggalkan oleh Nabi SAW, dan Umar melakukan hal yang telah

disebutkan. As-Subki mengatakan, bahwa yang tercakup dalam jii

r1.t; (naJkah para istrilcu) adalah memberi mereka pakaian dan semua

keperluan. Dari situ dengan tempat tinggal yang mereka diami
sebelum Nabi SAW meninggal, masing-masing atas rulma yang

mendiaminya. Hal ini telah dikemukakan di awal pembahasan tentang

bagran seperlima.

Bila sabda beliau, ii; *'*J ,s$rblTs"runggrhnya apa yang

kami tinggalknn adalah fmenjadiJ sedeknh) digabungkan dengan

pernyataan beliau bahwa sedekah diharamkan atas keluarga beliau,

maka jelaslah makna sabda beliau, L,ti I (Kami tidak diwarisi).

Perkataan Lfmar, * U;" (maftsudnya adalah dirinya sendiri)

mengisyaratkan, bahwa htxuf nunpada kata 'Ut; khusus untuk kata

ganti orang pertama tunggal, bukan unfuk jamak. Sedangkan redaksi
yang populer di kalangan ahti ushul dan yang lain, I lL{'li t6 ,i;
Lt; (Kami para nabi tidak diwarisi) diingkari oleh sejumlah imam.

Demikian juga tentang pengkhususan kata ganti :FU (kami). Namun

hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari jalur Ibnu Uyainah, dari
ltbu Az-Zinad dengan redaksi, Lt; f "gti ?w 6l(Sesungguhnya

kami para nabi tidak diwarisi), diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dari
Muhammad Ibnu Manshur, dari Ibnu Uyainah, darinya.

Hadits yang sama pun disebutkan dalam kitab Musnad Al
Humaidi dari Ibnu Uyainah, dan dia termasuk para sahabat Ibnu
Uyainah yang paling hafal dalam hal ini. Al Haitsam bin Kulaib dalam
kitab Al Musnad mencantumkan dengan redaksi tersebut dari hadits
Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ath-Thabarani dalam kitab Al Ausath
meriwayatkannya dengan redaksi yang menyerupai redaksi tersebut.
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Sementara Ad-Daraquthni dalam lotab Al llal meiwayatkannya dari

riwayat Ummu Hani', dari Fathimah, dari Abu Bakar Ash-shiddiq

dengan redaksi, of:if lq;'li 'it1 
ls"runggahnya para nabi tidak

diwarisi).

Ibnu Baththal dan yang lain berkata, "Alasannya, karena Allah
mengutus mereka sebagai para penyampai risalah-Nya, dan

memerintahkan mereka agar tidak mengambil upah atas pekerjaan

tersebut. Hal ini sesuai firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 9A

dan surah Asy-Syuural-ayatz3,t?i Ab'€Ai t'$ lfatatonlah, "Alat

tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanlqt". ) Nuh,

Hud dan nabi-nabi lainnya juga mengatakan hal serupa. Maka hikmah

bahwa mereka tidak diwarisi adalah agar tidak muncul dugaan bahwa

mereka mengumpulkan harta unfuk para ahli warisnya."

Dia berkata, "Firman Allah dalam surah An-Naml ayat 11,

tjt'sL ($r,asjj (Dan Sulaiman telah mewarisi Daud),para ahli ilmu

menakwilkannya, mewarisi ilmu dan hihnah. Demikian juga ucapan

Zakaiyadalam surah Maryarn ayat 5-6, ei*t Ai:n',y ,t 4 (Maka

aru.tgerahilah atat dari Engl<au seorang putera, yang akan mewarisi

aku).

Ibnu Abdil Barr menceritakan, bahwa ada dua pendapat ulama

mengenai hal ini, dan mayoritas mereka menyatakan, bahwa para nabi

tidak diwarisi. Dia menyebutkan bahwa di antara para ulama fikih
yang berpendapat demikian adalah Ibratrim bin Ismail bin Ulayyah

dan Iyadh yang menukilnya dari Al Hasan Al Bashri dalam kitab

Syarh Muslim. Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Ismail bin

Khalid, dari Abu Shalih tentang firman Allah yan€ menceritakan

tentang Zakaiya dalam surah Maryarn ayat 5, d.\ir o+ ;b (Dan

sesungguhnya alcu lchawatir terhadap mawalilat) dia berkata,

"Maksudnya, mewarisi hartaku dan mewarisi kenabian dari keluarga

Ya'qub."
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Dirirvayatkan juga pendapat yang menyerupainya dari jalw

Qatadah, dari A1 Hasan, namun dia tidak menyebutkan harta.

Sementara dari jalur Mubarak bin Fadhalah dari Al Hasan secara

madu' dan mursal disebutk ar-, 'a-jl6 L i-V #, og 6 qf ) g,i ltr g:
(Semoga Allah merahmati saudaraku, Zakariya, karena sebenarnya

tidak ada seorang pun yang mewarisi hartanya).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kalaupun benar perkataan tersebut,

maka tidak ada kontradiktif antara ungkapan Al Qur'an dengan sabda

Nabi SAW,"zii:.ri tk; ULr'j.l (Kami tidak diwarisi, apa yang kami

tinggallran adalah sedekah). Sehingga, sabda beliau ini merupakan

kekhususan yang membuat beliau dimuliakan. Bahkan perkataan

IJmar, tr,if iti-j (mal<sudnya adalah beliau sendiri) menegaskan

pengkhususan beliau dengan hal ini. Sementara keumuman firman

Allah, '€;\ii u+ ii' |s,4i (Allah mensyariatkan [mewajibkanJ

kepadamu tentang [pembagian warisan untukJ anak-anakrnu], dapat

dijawab bahwa ayat ini berkenaan dengan orang yang meninggalkan

harta yang dimilikinya, karena temyata beliau telah mewakafkan

hartanya sebelum meninggal. Oleh karena itu, beliau tidak

meninggalkan apa yarlg bisa diwarisi. Kalaupun ternyata beliau

meninggalkan sesuatu yang dimilikinya, maka cakupan perintah ini
bisa dikhususkan, karena ada banyak kekhususan beliau.

Ada juga yang mengatakan, bahwa hikmah beliau tidak

diwarisi adalah untuk mengurangi harapan ahli waris agar pihak yang

mewariskan meninggal dengan cepat lantaran harta warisan. Ada juga

yang mengatakan, bahwa itu adalah karena seorang nabi bagaikan

bapak bagi umafirya, sehingga harta warisannya diberikan kepada

semua orang. Inilah makna sedekah secara umum.

Ibnu Al Manayyar dalam kitab Al Hasyiyah berkata, "Dapat

disimpulkan dari hadits ini, bahwa orang yang mengatakan, 'Rumahku

adalah sedekah', tidak diwarisi karena telah menjadi wakaf dan itu
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tidak perlu adanya pernyataan sebagai wakaf."

lri memang bagus, tapi apakatr itu pernyataan atau kiasan?

Dalam kasus ini niat sangat diperlukan. Hadits Abu Hurairah

menunjukkan bahwa mervakafkan barang bergerak adalah sah, dan

bahwa wakaf itu tidak harus berupa rumatr. Hal ini berdasarkan

keumuman sabda beliau, €.U.SI l;. 
"*; 

uj (Apa yang aht

tinggalkan setelah naflrnh para istrilat).

Kemudian tentang hadits Aisyah, *j r;tb lrt ,,lla nlr nrfil'oi
rii-" * oj j2our'fr'ot o'':tt pt *vh'db *, J't iG:i1b
kt s ,Lr-i | :{: *o ht.p }' J:;i'Jti'"i A( ,4b uui ,fita
il:t* (Bahwa ketika Nabi SAW meninggal, para istri beliau ingin

mengutus Usman kepada Abu Balcar untuk menanyakan warisan

merekn, namun Aisyah berkata, "Bukankah Nabi SAW telah

bersabda, 'Kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalknn adalah

[menjadiJ sedekah'?") Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

riwayat Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah. Hadits ini juga dinukil

dalam kitab Al Muwaththa', dan disebutkan dalam dalam riwayat Ibnu

Wahab, dari Malik: Ibnu Syihab menceritakan kepadaku. Di dalam Al
Muwaththa' Ad.Daraquthni dari jalur Al Qa'nabi disebutkan dengan

redaksi, '# fiU(Mereka menanyakan harganya).

Demikian juga yang diriwayatkannya dari jalur Juwairiyah bin

Asma' dari Malik. Dalam riwayat Al Muwaththa' juga disebutkan,

,i-i!.a)r * Ol ,)t.ttr;;'i. oib ';17)i (mereka mensutus (Jtsman bin

Affan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq), di dalamnya disebutkan,

bahwa Aisyah mengatakan kepada mereka, di antara redaksinya

adalah, "25:r-l * k;6 (Apa yang kami tinggalkan, maka ia adalah

sedekah). Konteks redaksinya bahwa riwayat ini berasal dari Musnad

Aisyah. Ishaq bin Muhammad Al Farawi menukilnya dari Malik

dengan sanad ini dari Aisyah, dari Abu Bakar, yang diriwayatkan oleh
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Ad-Daraquthni dalam l<rtab Al Gharaib, dan dia mengisyaratkan,

bahwa dia meriwayatkannya sendirian dengan tambahan Abu Bakar
dalam kitab Al Musnad.Ini sesuai dengan riwayat Ma'mar dari Ibnu

Syihab yang disebutkan di awal bab ini, karena di dalamnya

disebutkan dari Aisyah, bahwa Abu Bakar berkata,. ,uU lt J;"t'd*
'r)t3 

P, *p h' (Alat mendengar Rasuluttah SAW bersabda).

Mungkin Aisyah mendengamya dari Nabi SAW seperti yang

dia dengar dari ayahnya (Abu Bakar). Mungkin juga Aisyah
mendengarnya dari ayahnya, dari Nabi SAW, lalu dia
menceritakannya secaf,a mursal (tanpa menyebutkan ayahnya),

langsung dari Nabi SAW, yaitu ketikaparaistri beliau meminta itu.

4. Sabda Nabi SAW , r$ri 16'!1'4,r "Barangsiapa meningalkan

harta, maka itu untuk kelaarganya.,,

tit,iJ Pt*\t -v 4t *,ibi,t',r:ri;:,^ o-ri e
-J;i,u, Uy & "it {1 t;"p ;#i;'+pi ;r,

gr*,tc a; ai ,i:j*s
6731. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Alcu lebih utama bagi orang-orang mubnin daripada diri
mereka sendiri. Karena itu, barangsiapa meninggal dalam keadaan
menanggung utang dan tidak meniggalkan pelunasannya, maka

kamilah yang menanggungnya. Dan barangsiapa yang meninggalkan
harta, maka itu untuk para ahli warisnya."

Keterangan Hadits:

(Bab Sabda Nabi SAW, "Barangsiapa meningalkan harta,
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maka itu untuk keluarganya.") Judul ini adalah redaksi hadits yang

disebutkan dalam bab ini dari jalur lairurya, dari Abu Salamah. Hadits

ini diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi di awal pembahasan tentang

faraidh dari jalur Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu

Salamah, dari Abu Hurairah, dengan redaksi ini, sedangkan redaksi

selanjutnya adalah, Ay 6V'!-i & (Dan barangsiapa meninggalkan

tanggungan [yang miskinJ, maka [hendalcnya datang] kepadaku).

Setelah mengemukakannya, At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan oleh

Az-ZlIui dari Abu salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang

lebih panjang,"

'n<;:f 'n 
.iursil Si (Alat lebih utama bagi orang-orang

mulonin daripada diri mereka sendiri). Demikian redaksi yang

diriwayatkannya secara ringkas. Hadits ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang kafalah (pemberian jaminan) dari jalur Uqail,

dari Ibnu Syihab dengan menyebutkan sebabnya di permulaannya,

redaksinya adalah, /t-*:t &jur,ft;tS'&j *io' d; 1' 
jr-i Ll

'b 
t;* ,j,6 tt; ,-o & ,e ,,ybri riei -q'!r'# ,ifr i-u, *

'S:t'H'+'fiu, ..:ii rJ |Jut .-'-A' *v ht'er \ill .'6€tb

(Sesungguhnya pernah didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang

laki-laki yang meninggal dalam keadaan menanggung utang, lalu

beliau bertanya, 'Apakah dia meninggalkan pelunasan untuk

utangnya?' Jika dikatakarl'ya' , maka beliau menyalatkannya, tapi jika

tidak, maka beliau bersabda, 'shalatkanlah teman knlian ini'. Setelah

Allah memberikan banyak penaklukan kepada beliau, beliau bersabda,
,Alat lebih utama bagi orang-orang mulcrnin daripada diri mereka

sendiri'.")

Pada pembahasan tentang bagian seperlima dan pada

penafsiran Al Ahzab telah disebutkan riwayat AUayryalman bin Abu

Abi Amrah dari Abu Hurairah dengan redaksi, y);'tt tf$ 1l.,YT'U 6

'$iil',*',*,#u)J\lUt |& olril*;r.,i:l7r\') [,fur ,l (ridak ada
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seordng mulonin pun lcecuali alcu lebih berhak terhadapnya di dunia
dan di akhirat. Bacalah jika knlian mau, "Nabi itu [hendalmya] lebih
utama bagi orang-orang mulcrnin dari diri merekn sendiri.")

Sabda beliau di sini, iir'r i -;iA:t'J:A dt ,"i5 -n') o6W
(Karena itu, barangsiapa meninggal dengan menanggung utang dan

tidak meninggalkan pelunasannya, maka lcamilah yang
menanggungnya) mengkhususkan keurnuman yang terdapat dalam
riwayat Uqail dengan redaksi, 6jrr i'"*t $'-t'J:f) ,ryfi,',y'e:i',#
(maka barangsiapa yang meninggal dari kalangan orang-orang
beriman dan meninggalkan utang, maks alatlah yang
menanggungnya). Juga, sabda beliau dalam riwayat lainnya dalarn

tafsir surah Al Ahzaab,4:s :1et; eU Egi A* ,i 13;'lTb$ gim au
meninggalknn utang atau tanggungan [yang miskinJ, maka hendalorya
datang kepadala4 karena alru adalah maulanya atau walinya).
Dengan demikian diketahui, bahwa ini dikhususkan bagi yang tidak
meninggalkan harta.

Sabda beliau, *s.L4 (maka hendalorya datang kepadaku).

Maksudnya, orang yang menggantikan perannya dalam upaya
melunasi utangnya, atau yang dimaksud adalah si pemilik utang. Kata
ganti pada redaksi, it:i (maulanya) kembali kepada orang yang

meninggal. Akan dikemukakan dari riwayat Abu Shalih, dari Abu
Hurairah dengan redaksi, 'U'y''; yA 4,1 t{V lUot o alat adalah walinya,

sehingga tidak perlu ditujukan kepadanya).

Penjelasan tentang hal yang terkait dengan bagian ini telah
dikemukakan pada pembahasan tentang kafalah dan juga penjelasan
tentang hilanah beliau tidak menyalatkan orang yang meninggal dan
menanggung utang tanpa meninggalkan harta untuk melunasinya, dan
bila ada orang yang menjamin untuk melunasinya, maka beliau
menyalatkannya, dan bahwa hal ini adalah sebelum terjadinya
penaklukan-penaklukan seperti yang disebutkan dalam iwayat Uqail.
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Apakah ini merupakan kelfiususan beliau atau berlaku juga bagi para

pemimpin setelah beliau? Pendapat yang kuat dalam masalah adalah

pendapat yang menyatakan bahwa tugas itu terus berlanjut kepada

pemimpin selanjutnya, namun keharusan melunasi diambil dari harta

yang diproyeksikan untuk kemaslahatan umat.

Ibnu Baththal dan yang lain menukil, bahwa beliau

memberikan sumbangan unfuk itu. Berdasarkan hal ini, maka tugas

melunasi tersebut tidak wajib bagi para pemimpin setelah beliau.

Mengenai pendapat pertama (yalmi berlaku atas para pemimpin

setelah beliau), Ibnu Baththal berkata, "Jika sang imam (pemimpin)

tidak memberi harta dari Baitul Mal, maka itu tidak menghalangi si

mayat untuk masuk surga, karena dia sebenarnya berhak memperoleh

harta dari Baitul Mal sekadar yang menjadi tanggungan utangnya,

selama tidak melebihi jumlatr yang terdapat di Baitul Mal."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya, itu termasuk kategori

kompensasi, seperti orang yang mempunyai hak dan menanggung hak.

Sebelumnya, dijelaskan bahwa setelah manusia lolos dari titian,

mereka tertahan di atas jembatan di antara iurga dan neraka,

kemudian setiap tindakan zhalim dimintai pertanggungjawabarurya

dari orang yang berbuat kezhaliman. Setelah mereka dibersihkan,

barulah diizinkan masuk surga. Maka ungkapan "tidak
menghalangtnya" diartikan tidak diadzab.

$,+\r;'l; Ui (Dan barangsiapa yang meninggalkan harta,

maka itu untuk para ahli warisnya). Maksudnya, harta itu jatuh ke

tangan para ahli warisnya. Demikian juga redaksi dalam riwayat Al
Kasymihani dan Muslim. Dalam riwayat Abdurrahman bin Abi
Amrah disebutkan dengan redaksi, t:-iG "o: tl;:a-S'$;)o (Maka

hendalcnya diwarisi oleh ashabahnya, siapa pun mereka). Sementara

dalam riwayat Muslim dari jalur Al A'raj, dari Abu Hurairah

disebutkan dengan redaksi,'oS'rFz;;.-;lt Jti Wot" itu diberikan

lrepada ashabah, siapa pun dia). Sebentar lagi, akan dikemukakan
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riwayat dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan redaksi, d.t:Jf i\'i

z;it (Maka hartanya untwk para maula ashabah\. Maksudnya,pata

wali ashabah.

Ad-Dawudi mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan

ashabah di sini adalah para ahli waris, dan bukannya orang yang

mewarisi karena unsur kedekatan garis keturunan. Karena menurut

istilah, ashib adalah yang mempunyai bagian tertentu dari himpunan

karena warisan, dan bisa mendapatkan seluruh harta warisan bila

hanya sendirian, dan mewarisi sisa warisan setelah pembagian untuk

ashhabul furud.h (ahli warisan yang mendapat bagran warisan

berdasarkan ketetapan dalam Al Qur'an). Ada juga yang mengatakan,

bahwa yang dimaksud dengan ashabah di sini adalah kerabat laki-laki,

yaitu yang satu keturunan dengan si mayat pada bapak yang sama,

walaupun jauh. Disebut demikian, karena mereka tercakup olehnya.

Al Karmani berkata, "Maksudnya, ashabah setelah ashhabul

furudh. Dikesampingkannya ashfuabul furudh dari penyebutan

ashabah adalah lebih tepat, dan ini diisyaratkan oleh sabda beliau, ;r
fi* (Siapa pun mereka), karena ungkapan ini berarti mertcakup

semua kalangan yang bemasab kepadanya secara langsung maupun

lewat yang lainnya. Bisa juga kata;r di sini berfungsi sebagai partikel

syarat."

5. Bagian Warisan Anak dari Ayah dan lbunya

Gs'o{1 ,i-,)At W Arillt'r(',p;'l; r;y:y-]: i i: lu
.ptfr' 'r#rt )i #l

Zaid bin Tsabit berkata, "Bila seorang laki-laki atau seorang

perempuan meninggalkan seorang anak perempuan, maka bagrnya
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ot'zz c/ ' t"{i'";rt-r,ltt'6y,
€id'.u*t .tot ,i

.o#trt b- J4

.O /f+c

setengah harta warisan, bila yang ditingalkan itu dua anak perempuan

atau lebih, maka mereka memperoleh bagran dua pertiga.

,.: t,.c7 ^{W ca,:-;ary U;J*t

Bila ada anak laki-laki bersama anak perempuan, maka

dimulai dengan yang menyertai mereka, lalu diberikan bagiannya

(sesuai ketentuan), lalu sisanya diberikan kepada laki-laki seperti

bagian untuk dua orang perempuan.

:Jti rLr ;e iut * Ut f Gi:L ht ,e, f* lt *
..tt ,tr:, Jt\ i sr; tk ,Q.L:v. ,ra.Ut t#i

6732.Dari-Ibnu Abbas RA, dan Nabi SAW, U"tiu,, bersabda,

'oBerikanlah warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling

berhak."

Keterangan lladits:

(Bab bagian warisan anak dari ayah dan ibu). Kata al walad

(anak) mencakup jenis laki-laki dan perempuan, dan digunakan

sebagai sebutan anak langsung dan cucu dan seterusnya ke bawah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Landasan yang dijadikan pedoman

oleh Malik, Asy-Syaf i dan ulama Hrjaz serta yang sependapat

dengan mereka dalam masalah faraidh adalah ucapan Zaidbin Tsabit,

sedangkan landasan yang dijadikan pedoman oleh ulama kak dan

yang sependapat dengan mereka adalah perkataan Ali bin Abi Thalib.

Masing-masing kelompok ini tidak menyelisihi pendapat lainnya
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kecuali sedikit."

?;6|y.'e:: S'6i gaU bin Tsabit mengatakan). Redaksi ini

diriwayatkan secara maushul oleh Sa'id bin Manshur dari

Abdurrahman bin Abi Az-Zirrad, dari ayahnya, dari Kharijah Ibnu

Zaidbin Tsabit, dari ayahnya, lalu disebutkan persis seperti itu, hanya

saja, setelah redaksi, F W orS oyt (Bila bersama merekn ada laki-

taki) disebutkan redaksi, ,# ,"i6 ",-, prlS"t |&, )r\ .;(5-i'')'i

6-$ti * J4 SWu;u.'di.Gi/^t\j (Mara tidak ada bagian

tertentu untuk seorang pun dari mereka [anak perempuanJ, dan

dimulai dengan yang menyertai merekn, lalu diberikan bagiannya.

Kemudian sisanya setelah itu, diberikan kepada laki-laki seperti

bagian untuk dua orang perempuan).

Ibnu Baththal berkata, "Inilah penakwilan hadits bab ini, yaitu

sabda beliau, L-iJiE ,-Cr?t tji l \ertknnlah warisan kepada orang-

orang yang berhak menerimanya)."

t4$i.'Ht -flt r gvll 6 ertlcanl ah w aris an kep ada or ang-or ang

yang berhak menerimanya). Yang dimaksud dengan al faraaidh di

sini adalah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al Qur'an,
yaitu: setengah (ll2), seperempat (ll4), seperdelapan (1/8), dua

pertiga (213), sepertiga (l/3) dan (1/6) seperenam. Yang dimaksud

dengan t1)l adalah yang berhak terhad.apnya berdasarkan nash Ai

Qur'an. Dalam riwayat Rauh bin Al Qasim dari Ibnu Thawus

disebutkan dengan redaksi, lt 
=q 

lO ,u.t:;St *i',;.jr;lr rrlir
(Bagiknnlah harta warisan di antara orang-orang yang berhak

menerimanya berdasarkan Kitab Allah). Maksudnya, sesuai dengan

apa yang telah ditetapkan di dalam Al Qur'an.

Redaksi, 'g$.l;t (Kemudian sisanya) dalam riwayat Rauh bin
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Sedangkan redaksi, Ji\.6,disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani

dengan redaksi, o-]jry(Maka harta itu diberikan kepada yang paling

dekat hubungan nasabnya kepada orang yang diwarisi). Maksudnya di

sini bukan yang paling berhak. Iyadh menceritakan, bahwa dalam

riwayat Ibnu Al Hadzdza' dari Ibnu Mahan yang dikemukakan

Muslim disebutkan dengan redaksi, d\\'# (Matra harta itu dibeirkan

kepada yang paling dekat).

Al Khaththabi berkat4 'Maknanya, laki-iaki daf, ashabah

yang paling dekat."

Ibnu Baththal berkata "Yang dimaksud dengan aula ar-rajul
adalah para laki-lafi ashabalr setelah ashhabul furudh, jika di antara

mereka ada yang lebih dekat hubungannya dengan si mayat, maka

dialah yang berhak tanpa disertai dengan yang lebih jauh

hubungarurya. Tapi jika kedekatan mereka sama, maka mereka sama-

sama berhak."

Dia berkata, "Hadits ini tidak memaksudkan orang yang dekat

karena faktor bapak dan ibu, karena di antara mereka tidak ada yang

lebih utama dari yang lain jika kedudukan mereka sama." Demikian
juga yang dikatakan oleh Ibnu Al Manayyar.

Ibnu At-Tin mengatakan, bahwa yang dimaksud adalah bibi
dari pihak bapak bersama pirman dari pihak bapak, anak perempuan

dari saudara laki-laki fteponakan perempuan dari saudara laki-laki)

bersama anak laki-laki dari saudara laki-laki fteponakan laki-laki dari

saudara laki-laki), anak perempuan paman dari pihak bapak (saudari

sepupu) bersama anak laki-laki paman dari pihak bapak (saudara

sgpupu). Dalam hal ini tidak mencakup saudara laki-laki dan saudara

perempuan seibu-sebapak atau sebapak saja, karena mereka ini

mendapat bagian warisan berdasarkan nash firman Allah dalam surah

An-Nisaa' ayat 176,,F\i'lh;'Ji ;W it;2 tV s'apy tl'k';t;2 1oo,

jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara lakiJaki dan
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perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian

dua orang saudara perempuan).

Dalam hal ini yang dikecualikan adalah orang yang terhalang,

seperti saudara laki-laki sebapak karena keberadaan anak perempuan

dan saudara perempuan kandung, demikian juga saudara laki-laki dan

saudara perempuan seibu. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam

surah An-Nisaa' ayat |Z,!lJ"*.lr 4 )at)W (Maka bagi masing-

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta). Dia juga

menukil Uma' yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah

saudara-saudara seibu. Tambahan penjelasannya akan dikemukakan

pada bab "Dua Anak Paman (dari pihak bapak), yang Salah Satunya

adalah Saudara Seibu dan Satunya iagi Suami".

fi ,yi (LakiJaki). Demikian redaksi yang disebutkan dalam

semua iwayat, sementara dalam kitab-kitab fikih, seperti penulis kitab

An-Nihayah danmuridnya, Al Ghazali, disebutkan redaksi, # ,)'il'3

1S lUatca diberikan kepada ashabah laki-taki yang terdeftar). Ibnu At

Ja'szi dan Al Mundziri mengatakan, bahwa lafazh ini tidak akurat.

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Ini jauh dari shahih dilihat dari segi

bahasa, apalagi dari segi riwayat. Karena secara bahasa, ashabah

adalah lsz untuk jamak bukan untuk tunggal."

Yang terlihat bahwa itu adalah ism jins (sebutan jenis). kri

ditunjukkan oieh redaksi yang terdapat pada sebagian jalur periwayat

hadits Abu Hurairah dalam bab sebelumnya, t:-it? 'i; i'idr'iirtrt grtot*

hendaklah diwarisi oleh ashabahnya, siapa pun mereka).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Ada kerumitan, karena saudara-

saudara perempuan adalah ashabah anak-anak perempuan, sedangkan

hadits ini mensyaratkan laki-laki adalah ashabah yang berhak

terhadap sisa harta setelah ashhabul furudh. Hal ini dijawab, bahwa

ini dilihat dari segi konotasinya."
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Kemudian muncul perdebatan, apakah ini bersifat umum?

Secara tekstual, ini telah dik*rususkan oleh hadits yang menunjukkan
bahwa saudara-saudara perempuan adalah ashabah anak-anak

perempuan. Lalu muncul anggapan kerancuan penyebutan dengan

kata"dzakaf" (laki-laki) setelah "rajut'(laki-laki). Oleh karena itu, Al
Khaththabi berkata "Beliau mengulangi ini (yalori dengan kata yang
mengandung arti yang sama) adalah untuk menjelaskan penyifatannya

dengan 'laki-laki' agar diketahui bahwa ashabah itu bisa paman arau

anak paman, misalnya, dan bersamanya ada saudara perempuan.

Dengan demikian, saudara perempuan tidak ikut mewarisi, dan harta
(sisanya) tidak dibagi antara keduanya dengan porsi bagian laki-laki
sebanyak bagran dua perempuan."

Kemudian dia menggaris bawahi, bahwa ini cukup jelas dari
ungkapan kata"rajuf'Qaki-laki). Namun kerumitan redaksi ini masih
tetap ada, hanya saja perkataan ini ditafsirkan sebagai penegasan.

Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh yang lainnya,
seperti Ibnu At-Tin, dia berkata, "Contoh ungkapan serupa adalah,

ibnu labuun dzakar (unta jantan berumur dua tahun menginjak tahun

ketiga)."l Kata ibn artinya anak laki-laki, dan dzakar artinya juga laki-
laki. Sementara Al Qurthubi membaliknya, dia berkata, "Ada yang

mengatakan, bahwa ini adalah sebagai penegasan."

Namun pendapat ini dibantah, bahwa orang Arab biasanya
mengungkapkan kata penegas untuk menunjuk pada sesuatu, baik
untuk memfokuskan pada maknanya atau pun untuk menolak dugaan

kiasan, dan itu tidak terdapat pada ungkapan ini.

Yang lain berkata, '?enegasan ini karena terkait dengan

hukum, yaitu laki-laki. Karena maksud kata rajul kadang bermakna

keberanian dan kekuatan dalam mengahadapi perkara."

' Pada saat ini, biasanya adiknya lahir, hingga induknya mulai mengeluarkan
air susu kembali, maka unta pada umur itu pantas disebut ibnu labun (anak dari ibu
yang deras susunya). Labun dari kata laban,artinya air susu.
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Sibawaih mengatakan, bahwa kalimat, marartu bi raiulin

rajulun abuuhu artinya aku melewati seorang laki-laki, laki-laki yang

dia ayahnya. Karena itu, ungkapan itu perlu ditambah dengan kata

penegas sehingga tidak muncul dugaan bahwa yang dimaksud itu

khusus yang sudah baligh. Ada yang berpendapat, karena khawatir

diduga bahwa kata rajul itu diartikan 'orang', yaitu mencakup laki-

laki dan perempuan."

Ibnu Al Arabi berkata, "Kata ;i gaAJaki) adalah batasan

dalam warisan, yaitu warisan itu diberikan kepada laki-laki, bukan

untuk perempuan. Hal ini tidak menyangkal pendapat yang

menyatakan, bahwa anak perempuan mengambil seluruh harta, karena

anak perempuan mengambilnya dengan dua sebab yang berbeda.

Sedangkan pembatasan ini dikhususkan dengan satu sebab, dan ini

hanya untuk laki-laki, maka dari itu beliau menggarisbawahi dengan

sifat laki-laki."

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu untuk mengeluarkan

banci dari cakupan, sehingga (ternak) yang memiliki dua alat

reproduksi tidak diambil sebagai zakat dan orang banci tidak

diberikan harta (sisa warisan) apabila sendirian. Ada juga yang

mengatakan untuk menggaris bawahi jenis. Ada juga yang

mengatakan untuk mengisyaratkan kesempurnuuul dalam ungkapan

itu, seperti kalimat, imra'ah untsaa (wanita yang perempuan). Ada

juga yang mengatakan, bahwa itu unfuk menafikan asumsi turut

sertanya perempuan bersamanya, yaitu agr tidak diarJikan

pendominasian.

Selain itu, ada yang berpendapat, bahwa disebutkan demikian

sebagai pemberitahuan bahwa sebab hak tersebut adalah ashabah, dan

merupakan sebab yang mengunggulkannya dalam warisan. Oleh

karena itu, disebutkan bahwa bagian laki-laki sebesar bagian dua

perempuan. Hikmahnya, karena laki-laki adalah penanggung beban.

Artinya, laki-laki adalah orang yang menanggung nafkah keluarga,
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menjamu tamu, menampung pengunjung, memberi peminta,

m$nanggung utang, dan sebagainya. Demikian pendapat yang

dikemukakan oieh An-Nawawi.

Al Qadhi Iyadh justru lebih dulu mengemukakan demikian, dia

berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa itu bermakna pengkhususkan

laki-laki ashabah dengan sifat laki-laki yang dengan sifat inilah
adanya kewaj iban menaungi perempuan."

Asal pendapat ini dari Al Maziri, dia mengatakan setelah

menyebutkan kerumitan ungkapan hadits ini, yaitu redaksi, t't t",
dan dalam masalah zakat disebutkan, f , yfi |ii, "Menurutku, kaidah

syariat dalam masalah zakat adalah beralih dari suatu umur ke umur

yang lebih tinggi (lebih tua) dan dari suatu jumlah kepada jumlah

yang lebih banyak. Zakat dari dua puluh lima ekor unta adalah seekor

bintu makhaadh (unta betina berumur satu tahun menginjak tahun

kedua) dan yang usianya lebih tua darinya, yaiu ibnu labun (,Nrta

jantan berumur dua tahun menginjak tahun ketiga). kri kadang

dibayangkan tidak menyelishi kaidahnya, dan kedua umur ini
dianggap sama, karena ibnu labun lebih tua umurnya namun

kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, ditegaskan dengan kata

;i 6antan), karena sifat jantan ini mengurangi (kadar)nya sehingga

menjadi setara dengan bintu makhadh walaupun umurnya lebih muda.

Sedangkan dalam masalah pembagian warisan, karena diketahui

bahwa kaum laki-laki adalah yang menanggullg berbagai urusan,

sementara ada peredikat ashabah pada mereka, dan orang Arab

mendudukkan mereka pada posisi yang tidak diberikan kepada kaum

wanita, maka diungkapkan dengan kata"ji untuk menjelskan alasan

yang menyebabkan dirinya diberi kekhususan. Walaupun keduanya

(ashabah laki-laki dan ibnu labun) sama-sama mempunyai status,

yaitu masing-masing dari keduanya diberi sifat kriteria laki-laki atau

jantary namun intinya berbeda, karena pada ibnu labun ada isyarat

kekurangan, s ementara p ada a s ha b ah lak,r-laki ada i syarat kel eb ihan. "
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Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al Qurthubi secara

ringkas dan dia menyepakatinya.

Ada juga yang mengatakan, bahwa ka,r- Ji itu sebagai sifat

untuk kata ;11, dan bukan sifat untuk kata )jj. Demikian pendapat

yang dikemukakan oleh As-Suhaili, dia mengemukakan argumennya

dengan panjang lebar, lalu berkat4 "Hadits ini adalatr dasar

pembagian warisan. Di dalamnya adra kerumitan redaksi yang

dipandang orang-orang, atau oleh sebagian besar mereka, bahwa itu
tidak layak disandangkan kepada orang yang telah dianugeratri

jawami'ul kalim (kalimat singkat namun penuh makna). Mereka

mengatakan, bahwa kata itu (yakni !s1 uaAunsifat untuk kata jjj.
hi tidak benar, karena tidak ada faedahnya, dan tidak dapat

dibayangkan kecuali bahwa rajul (orurrg laki-laki) adalah dzakar (aki-
laki). Sementara sabda beliau ini tidak mungkin mengandung sesuatu

yang tidak ada faedahnya dan tidak terkait dengan hukum. Seandainya

seperti yang mereka katakan, maka berkuranglah pengertian hadits ini,
karena di daiamnya tidak ada keterangan hukum anak kecil yang

belum dewasa. Sementara mereka telah sepakat, bahwa warisan tetap

berlaku walaupun untuk bay yang baru lahir. Maka tidak ada gunanya

mengkhususkannya dengan baligh tanpa menyertakan yang masih

kecii."

Dia juga berkata, "Hadits ini sebenamya menjelaskan tentang

kerabat yang berhak mendapat warisan setelah bagian-bagian yang

ditentukan (ashhabul furudh). Seandainya sebagaimana yang mereka

nyatakan, maka tidak ada perbedaan antara kerabat dari pihak bapak

dan kerabat dari pihak ibu. Karena demikian, maka sabda beliau, jjf

, ,Y3 (ahli waris taki-latci yang paling berhak) maksudnya adalah

kerabat yang nasabnya dekat yang kekerabatarurya berasal dari pihak

laki-laki dan berjenis laki-laki, bukan yang berasal dari pihak

perempuan dan rahim. Dengan demikian, ;:ti Ai sini adalah wali yang
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mcninggal. Kata ini di-idhafuh-kan (disandangkan) kepadanya dari

segi nraknanya, bukan lafazbnya. Sedangkan segi lafazhnya di-

idhafah-kan kepada nasab, yaitu ash-shulb Grihak laki-laki atau

bapak) sehingga diungkapkan dengan redaksi, ,#;jif, mrena ash-

shulb adalah laki-laki, maka diungkapkan dengan redaksi, ,Pi ,;tf
untuk menafi.kan perwarisan ;\l dari pihak ibu, seperti paman dari

pihak ibu. Kemudian kata fi Uerfungsi untuk rnenafikan warisan dari

jenis perempuan walaupun mereka itu kerabat dekat si mayat dari

pihak laki-laki (dari pihak bapak). Sebab mereka adalah perempuan."

Dia berkata, "Sebab kerumitannya dari dua hal, yaitu:

1. Karena kata itu berada pada posisi kasrah, sehingga diduga

sebagai sifat untuk kata i"-i;,. Seandainya berada pada posisi

dhammah tenfu tidak muncul kerumitan, seperti kalimat, fa
waaratsahu aula rajulin dzalmrun (maka diwarisi oleh pihak

laki-laki yang paling dekat).

2. Kata itu mengikuti pola kata af'al, padahal yang bila yang

dimaksud adalah tafdhil maka merupakan bagian dari yang di-

idhafah-kan, seperti kalimat, fulaan a'lamu insaanin artinya

fulan adalah manusia yang paling tahu. Sehingga redaksi, iif
,Sji bisa diduga bermakna J3jt ;\| padahal bukan itu

maksudnya, karena maksudnya #t iii u* * ii( lorans

yang terdekat nasabnya kepada si mayit dari pihak bapak). Ini

seperti kalimat, '!'*i 1i 6ia itu saudaramu), yaitu saudara

dalam hal kesejahteraarl, bukan dalam hal penderitaarr."

Lebih lanjut dia berkata, "Maka Uata i\lpada hadits ini seperti

wali. Jika ada yang bertanya, 'oBagaimana bisa di-idhafah-kan kepada

kata tunggal padahal bukan merupakan bagian darinya?" Maka

jawabnya: Jika maknanya adalah yang terdekat nasabnya, maka boleh
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di-idhafah-kan, walaupun bukan bagran darinya. Ini seperti redaksi

sabda Nabi SAW, 3t--i'r( 'e rOJ F i:Sf 'y. (Berbafuilah kepada ibumu,

kemudian ayahmu, kemudian yang lebih rendah darimu). Berdasarkan

hal ini, maka pada redaksi singkat ini terkandung soliditas dan banyak

makna yang tidak terdapat pada yang lain."

Setelah meringkasnya, Al Karmani berkata, "Beliau

menyebutkan sifat untuk jjf Uutan untuk ,f t Kata ojlibermakna
kerabat yang paling dekat. Seolah-olah beliau mengatakan, 'Maka itu
unhrk kerabat laki-laki terdekat si mayat dari pihak bapak, bukan dari

pihak ibu'. Dari segi makna, kata Ai di-idhafah-kan kepada mayt.

Penyebutan kata ftl menunjuk kepada makna yang paling terdekat,

sehingga mengindikasikan penafian warisan dari kerabat terdekat dari

pihak ibu, seperti paman dari pihak ibu. Kemudian kata Fi aerarti

menafikan ashabah perempuan, walaupun mereka itu kerabat dekat si

mayat dari pihak bapak."

An-Nawawi berkata, "Mereka sepakat, sisa warisan setelah

ashhabul furudh adalah untuk ashabah, dimana kerabat terdekat

didahulukan, lalu yang dekat. Maka, ashabah yang jauh tidak turut
mewarisi bersama ashabah yang dekat. Ashabah adalatr kerabat yang

hubungannya dekat dengan si mayit tanpa diselingi oleh perempuan.

Bila dia sendirian maka mengambil seluruh warisan, dan bitra ada

ashhabul furudh yang bagian mereka tidak menghabiskan seluruh

harta warisan, maka dia mengambil sisanya, tapi bila ashhabul furudh
itu menghabiskan seluruh warisan, maka dia tidak memperoleh

bagian."

Al Qurthubi berkata, "Istilah para ahli fikih bahwa saudara

perempuan dengan keberadaan anak perempuan adalah sebagai

ashabah, hanya sebatas minimalnya. Karena, dalam masalah ini,
saudara perempuan hanya mengambil yang tersisa setelah bagian anak

perempuan, sehingga seperti ashib."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari mencantumkan itu
set,agai judul, sebagaimana yang akan dikemukakan.

Ath-Thahawi berkata, "Ada kaum 
-yakni 

Ibnu Abbas dan

yang mengikutinya- yang berdalih dengan hadits Ibnu Abbas untuk

tnenyatakan bahwa orang yang meninggalkan seorang anak

perempuan, seorang saudara kandung laki-laki dan seorang saudara

kandung perempuan, maka bagian untuk anak perempuan adalah

setengah. Sisanya diberikan kepada saudara laki-lakinya, sedangkan

saudara perempuannya tidak mendapat bagran, walaupun dia juga

saudara kandung.

Lebih jauh mereka memaparkan, bahwa bila saudara

perempuan kandung itu disertai ashabah, maka dia tidak mendapat

bagian karena ada anak perempuan, sementara sisa warisan setelah

bagian untuk anak perempuan adalah unfuk ashabah, walaupun

hubungan mereka jauh. Mereka juga berdalil dengan firman Allah
dalam surah An-Nisaa' ayat 176, 4 *t tt Ui'i 'd |itl r\')t o1

'!jJ i;b;.11i*n seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai

anak dan mempunyai saudara perempuan maka bagi saudaranya

yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalknnnya).

Mereka mengatakan, bahwa barangsiapa memberikan bagian kepada

saudara perempuan dengan keberadaan anak perempuan, berarti dia

telah menentang nash Al Qur'an."

Dia juga berkata, "Pandangan mereka juga dilandasi dengan

kesamaan pendapat yang menyatakan, bahwa seseorang yang

meninggalkan seorang anak perempuan, seorang anak laki-laki dari

anak lakiJaki dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka

setengah harta warisan diberikan kepada anak perempuan dan sisanya

diberikan kepada anak laki-laki dari anak laki-laki serta anak

perempuan dari anak laki-laki. Mereka tidak mengkhususkan sisanya

untuk anak laki-laki dari anak laki-laki karena sebagai laki-laki, tapi

mereka menetapkan bagian untuk saudara perempuarulya, walaupun
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dia perempuan."

Lebih lanjut Dia berkata, "Dengan begitu diketahui, bahwa

hadits Ibnu Abbas tidak bersifat umum, tapi bersifat khusus, yaitu

apabila si mayit meninggalkan seorang anak perempuan, seorang

paman dari pihak bapak dan seorang bibi dari pihak bapak, maka

setengahnya untuk anak perempuan, dan sisanya unfuk paman, tanpa

bibi, demikian menurut ,jmak. Kesimpulannya, pendapat yang

menyertakan saudara perempuan dan saudara laki-laki kepada anak

laki-laki dan anak perempuan lebih unggul, bukan kepada paman dan

bibi. Karena bila si mayit hanya meninggalkan seorang saudara laki-

laki dan seorang saudara perempuan, maka hartanya diberikan kepada

keduanya. Demikian juga bila dia meninggalkan anak lakilaki dari

anak laki-laki dan anak perempuan dari anak laki-laki. Beda halnya

bila dia meninggalkan paman dari pihak bapak dan bibi dari pihak

bapak, maka menurut kesepakatan mereka, seluruh hartanya diberikan

kepada sang paman, tidak termasuk bibi."

Dia berkata, "Jawaban mengenai ayat yang mereka jadikan

sebagai dalil, bahwa bila si mayit meninggalkan anak perempuan dan

saudara laki-laki sebapak, maka setengah bagian diberikan kepada

anak perempuan dan sisanya untuk saudara laki-lakinya. Sedangkan

makna firman Allah, "U:fiji gUot, mempunyai. anak) adalah anak

yang bisa mewarisi seluruh harta. Sedangkan kelompok ashabah

terdekat adalah para anak lelaki, kemudian para anak lelaki mereka

dan seterusnya ke bawah, lalu bapak, kemudian kakek, dan saudara

laki-laki bila sendirian tidak disertai oleh keduanya (bapak dan anak)

-tapi bila ada, maka hukumnya akan dipaparkan nanti-, kemudian
para anak lelaki dari saudara-saudara laki-laki, lalu anak-anak laki-
laki mereka dan seterusnya ke bawah. Setelah itu para paman dari

pihak bapak, kemudian anak lelaki mereka dan seterusnya ke bawah.

Orang yang lebih dekat hubungan dengan ibu-bapak lebih

didahulukan daripada yang dekat hanya dari bapak saja. Tapi saudara
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laki-taki sebapak lebih didahulukan daripada anak laki-laki dari

saudara laki-laki seibu-sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki

sebapak lebih didahulukan daripada paman saudara bapak yang seibu-

sebapak, dan paman saudara bapak sebapak lebih didahulukan

daripada anak laki-laki dari paman saudara bapak seibu-sebapak.

Dengan ini Imam Bukhari berdalil, bahwa cucu laki-laki bisa

mewarisi seluruh harta bila tidak ada anak laki-laki. Kakek juga bisa

mewarisi seluruh harta bila tidak ada bapak, dan bila saudara laki-laki

seibu sebagai anak pirman dari pihak bapak, maka dia mewarisi secara

furudh dan ashabai. Masalatr ini akan dijelaskan.

6. Bagian Warisan Anak PeremPuan

#';.iG G:Fl ,Jv',s;}t e* i$ ,1;:";',#:;L:t 6'r;
j4tTo;-k;*t:Ju *j ',f f?r,rj i
ar S-r6-,|.i[i ,Gi;- *:t rlrht .*'o1r ;.riv ,?'.ll

.y 'iui rJ!'4rrd:'rtf ,d.t'oye;Atr$ tc;,'o\
o\ei\,F 'ri!' 'iu tl-6r 'li .v :Ju (Eltv |J ,Jv

;'dr,u"rlJr o:;tE;-'-^:a 67'o('a ? ;Vl'l-tt',s;
G-,'-ti .,lt:;,t d JLW; l*;jlt &,AL'-71 \L,d',iii
r.i#W **'e J,Jt-t€:b'**i lnt Jt*,

e- ,F €*Lil*'oi|p, ,^;r;r*) g..'cl'r'rlitrl I' Ls .*.,

J;, { ;;'^s'- U 
"n 

,;Pr 5it .o\?1 |!; #t r,yf *
*'oo'ol *i ilLhr ,rt ar
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6733. Al Humaidi menceritakan kepada kami, Suffan

menceritakan kepada kami, Az-Ztntn menceritakan kepada kami, dia

berkata: Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash mengabarkan kepadaku

dari ayahnya, dia berkata, "Aku pemah menderita sakit di Makkah

hingga hampir meninggal, lalu Nabi SAW datang menjengukku, maka

aku pun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai

banyak harta, dan tidak ada yang akan mewarisiku kecuali anak

perempuanku. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku?'

Beliau menjawab, 'Tidak'. Aku berkata lagi, 'Setengahnya?' Beliau

menjawab, 'Tidak'. Aku berkata lagi, 'Sepertiganya?' Beliau

bersabda, 'sepertiga itu adalah besar (banyak), Sesungguhnya bila

engkau meninggalkan analcrnu dalam keadaan berkecukupan

(koyo) itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam

keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya

engknu tidaklah memberi naJkah kecuali engkau mendapat pahala

atas itu, bahkan pada suapan yang engknu angkat ke mulut istrimu'.

Aku berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, haruskah aku menangguhkan

hijrahku?' Beliau bersabda, 'Tidaklah engkau berumur panjang

setelah kepergianku lalu engkau melalatkan amal yang dengannya

engkau mengharapkan keridhaan Allah, kecuali engkau akan

bertambah tinggi dan derajat. Bisa jadi engknu berumur paniang

setelah kepergianlat, sehingga ada orang-orang yang mengambil

manfaat denganmu dan yang lain menimbull<.an madharat bagimu'.

Namun Sa'ad.bin Khaulah yang disayangkan oleh Rasulullah SAW

karena meninggal di Mal*ah."

Suffan berkata, "Sa'ad bin Khaulah adalah seorang laki-laki

yang berasal dari bani Amir bin Lu'ay."
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6734. Dari Al Aswad bin Yazid, dia berkata, *Mu'adz bin

Jabal datang kepada kami di Yaman sebagai pengajar dan pemimpin,

lalu kami bertanya kepadanya tentang seorang laki-laki yang

meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan

seorang saudara perempuan? Maka dia pun memberikan kepada anak

perempuan setengatr bagran harta warisan, dan saudara perempuan

setengah harta warisan."

Keterangan lladits:

(Bab bagian warisan anak perempuan). Landasan masalah ini

adalah sebagaimana yang telah dikemukakan di permulaan

pembahasan tentang pembagian wari,san berkenaar,r dengal firman

Allah dalam surah An-Nisaa' ayat ll, 'bi',i, jr*.€;7i( e?itt'&;"
dJti (Altah mensyariatkan [mewajibkanJ kepadamu tentang

[pembagian warisan untukJ anak-anahnu, [yaituJ bagian seorang

anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).

Sebelumnya, telah dikemukakan isyarat yang menunjukkan sebab

turunnya, bahwa orang-orang jahiliyah pada masa itu tidak

memberikan bagian warisan kepada anak perempuan, sebagaimana

yang diceritakan oleh Abu Ja'far bin Habib dalam kitab Al Muhabbar-

Dia juga menceritakan, bahwa seorang yang berakal pada masa

jahiliyah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan, namun

mereka menyamakan antara bagian anak perempuan dan anak laki-

laki, yaitu Amir bin Jusyam

Sebab tersebut menjadi pedoman orang yang menjawab
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pertanyaan mengerai firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 11, 0P

FIO:tlit .,f (Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua),

dia mana ada yang mengatakan, dalam ayat ini disebutkan tentang

hukum warisan bagi dua anak perempuan bersama anak laki-laki serta

hukum warisan bagi seorang anak perempuan ketika sendirian dalam

dua kondisi. Demikian juga hukumnya bila jumlah anak perempuan

itu lebih dari dua orang. Hanya Ibnu Abbas yang berpendapat, bahwa

hukum dua anak perempuan sama dengan hukum anak perempuan

ketika sendirian.

Sementara Jumhur menolak pendapat ini. Landasan mereka

berlainan, ada yang mengatakan, battwa hukum bagi keduanya sama

dengan hukum yang tiga orang atau lebih. Hal ini berdasarkan,

keterangan Sunnah, karena ketika ayat ini mengandung kemungkinan,

maka Sunnahlah yang menjelaskannya. Maksudnya, hukum bagi

keduanya sama dengan hukum bagr yang lebih dari dua. Ini jelas

berdasarkan sebab turunnya ayat tersebut, karena ketika seorang

paman dari pihak bapak yang menghalangi dua anak perempuan untuk

mendapatkan warisan, Ialu ibu mereka mengadukan hal itu, maka Nab

SAW bersabda kepadany4 U; AtUr uroA (Semoga Allah memberiknn

ketetapan tentang itu). Tak lama kemudian turunlah ayat tentang

pembagian warisan. Setelah itu beliau mengutus utusan kepada sang

paman tersebut, lalu beliau bersabda, *i'it:t *\, €rUZt lnerttran dua

p ertiga b agian waris an kep ada kedua anak p erempuan Sa' ad).

Dengan demikian tidak ada dugaan bahwa ini merupakan

penghapusan ketetapan A1 Qur'an dengan hadits, tetapi ini sebagai

penjelasannya.

Ada juga yang mengatakan bahwa berdasarkan analogi kepada

dua saudara perempuan, yang mana kedua anak perempuan lebih

utama lantaran hubungan rahimnya lebih dekat dengan si mayat

daripada kedua saudaranya yang perempuan, sehingga keduanya tidak
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mernbatasi.

Al Mubarad berkata, "Dilihat dari satu segi, jumlah minimal

adalah adanya kedua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Jika untuk

satu orang perempuan 1/3, maka unfuk dua orang anak perempuan

adalah2l3;'

Ismail Al Qadhi dalam lotab Ahkam Al Qur'an berkat4

"Ketentuan itu diambil dari firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat

11, g-irl\V & f .r!.(Bagian seorang anak labi-laki sama dengan

bagian dua orang anak perempuan),karena ini menunjukkan, bahwa

jika itu dari laki-laki dan perempuan, maka bagian laki-laki adalah2lS

dan bagian perempuan adalah l/3. Karena dia berhak terhadap 1i3

bagian dengan keberadaan laki-laki, maka haknya terhadap tr/3 ketika

bersama perempuim setaranya adalah lebih utama."

As-Suhaili berkata, "Ketentuan ini dilandasi oleh adanya huruf

lam ta' rtf yargmenunjutkan j enis pada ayat,,F\i'bL (B agian dua

orang anak perempuan). Karena ini menunjukkan bahwa keduanya

berhak terhadap 213 bagSan, dan apabila dia seorang diri bersama anak

laki-laki maka dia berhak memperoleh sepertiga warisan. Konteksnya

menunjukkan bahwa bila mereka berjumlah tiga orang, maka mereka

mengambil seluruh harta. Karena itulah disebutkan hukumnnya bila

terdiri dari tiga atau lebih, dan tidak perlu merincikan tentang

hukumnya bila hanya terdiri dari dua orang perempuan, katena sudah

ditunj ukkan o leh indikas i lafazhny a."

Penulis I'ttab Al Kasysyafberkata, "Alasarurya, karena laki-laki

bisa mewarisi 213 hana warisan ketika bersama seorang anak

perempuan, maka dua anak perempuan juga bisa mewarisi 213

bagian."

Namun karena setelah disebutkannya petunjuk yang

menunjukkan hukum bagi dua anak perempuan, disebutkan pula

setelahnya hukum tentang anak perempuan yang berjumlah lebih dari
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dua orang. Dengan demikian pendapat ini terlepas dari perkataan Al
Qadhi. Sementara itu Ath-Thaibi menyatakan, "Al Qadhi memerankan

huruf fa' pada firman-Nya , i(**t ";.J'o# (Jitm anak itu semuanya

perempuan), karena pengertian i*gurot* dengan partikel fa' dan

pengertian penyifatan pada redaksi, Ol-liir O:Ji Qebih dari dua)

mengindikasikan demikian. Seolah-olah, ketika Allah berfirman, f.rlJ.

,3rii 
'lbt'Ji (Bagian seorang anak lakiJaki sama dengan bagian dua

orang anak perempuan), maka berdasarkan zhahir nash ini telah

diketahui hukum anak laki-laki ketika bersama anak perempuan.

Dari sini, dapat difahami hukum bagi dua anak perempuan,

karena anak laki-laki bisa mewarisi 213 harta warisan ketika bersama

seorang anak perempuan, sehingga dua anak perempuan juga dapat

mewarisi 213 bagian. Kemudian untuk diketahuinya hukum yang lebih

dari dua orang anak perempuan, maka Allah berfirman, '6i;Uji bti

,;**t(Jitm anak itu semuanya perempuan lebih dari dua).Karenaitt,

bagi yang berpatokan dengan redaksi nash ini akan mengatakan,

bahwa maksudnya adalatr dalam kondisi bersama anak laki-laki,
bukan dalam kondisi hanya seorang sendiri. Sedangkan bagi yang

berpatokan pada isyarat nash ini akan mengatakan, bahwa hukum bagi
dua anak perempuan adalah sama dengan hukum satu anak laki-laki."

Pendapat ini bertentangan dengan keterangan yang

menyebutkan bahwa bagran kedua anak perempuan itu adalah 213

harta warisan dalam suatu kondisi. Jadi, tidak selalu dalarn kondisi
adanya anak laki-laki, karena bagian dua anak perempuan yang

disertai dengan keberadaan anak laki-lagi bukan 213 bagian.

Jawabannya memang rumit, hanya saja bila dipadukan, maka hadits

itu menjelaskannya, dan dapat dipahami bahwa Ibnu Abbas tidak
mengetahui hadits itu lantaran belum sampai kepadanya. Oleh sebab

itu, dia cenderung berpatokan dengan ayat ini secara tekstual. Selain

itu, difahami bahwa firman-Nya, ,t*tOi (Lebih dari dua) bahwa itu
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berfturgsi untuk rnenafikan adanya tambahan bagran yang melebihi
213, bukannya untuk menetapkan bagian tersebut unfirk kedua anak

perempuan. Demikian juga yang terlontar dari jawaban As-Suhaili,
bahwa dua anak perempuan tidak selalu mendapatkan 213 bagran

dalam setiap kondisi.

Dalam bab ini penulis menyebutkan hadits Sa'ad bin Abi
Waqqash tentang orang yang mewasiatkan sepertiga hartanya.

Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang wasiat.

Maksud penulis mengemukakan hadits ini karena terdapar ucapan

Sa'ad, #J't\gi" et (Dan tidak ada yang akan mewarisilat l<ecuali

anak perempuanlat). Selain itu, telah dipaparkan bahwa yang

dinafikan Sa'ad adalah anak laki-laki, jika tidak, maka dia mempunyai

ashabah yang akan mewarisinya

Berkenaan dengan hadits Mu'a& tentang penetapan bagran

warisan untuk anak perempuan dan saudara perempuan, akan

dikemukakan dalam bab "bagian Warisan untuk Saudara-saudara

Perempuan dengan Keberadaan Anak-anak Perempuan" yang

diriwayatkan dari jalur lainnya, dari A1 Aswad. Sedangkan Abu An-
Nadhr yang disebutkan dalam sanad-nya adalah Hisyam bin Al
Qasim, sedangkan Syaiban adalah Abdurrahman, dan Al Asy'ats
adalah Ibnu Abi Asy-Sya'tsa' Sulaim Al Muharibi.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Yazid bin Harun di dalam
kitab Al Faraidh dari Suffan Ats-Tsauri, dari Asy'ats bin Abi Asy-
Sya'tsa', dari Al Aswad bin Yazid, dia berkata, "Ibnu Az-btbair
memufuskan bagi seorang anak perempuan dan seorang saudara

perempuan. Dia memberikan setengah bagran kepada anak

perempuan, dan sisanya diberikan kepada ashabah." Aku kemudian

mengatakan kepadanya, bahwa Mu'adz telah menetapkan itu ketika
berada di Yaman, lalu disebutkan kisahnya. Dia lantas berkata

kepadanya, "Engkau adalah utusanku kepada Abdullah bin Utbah."
Dia adalah qadhi Kufah, lalu diceritakanlah hadits ini kepadanya.
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Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi dan Ath-Thatrawi
dari jalur Ats-Tsauri dengan redaksi serupa.

7. Bagian Warisan Cucu Laki-laki ketika Tidak Ada Anak Laki-
Laki

i;t ,fi ii, *r!';1;'f (,1 i)t lpr,qfui ii, ,3;iiG
,,s'3i!'L.1- r1*{ o',r;\J-:, o;; k 'oi;,pl.ik 

ea?r',ef k
.iyi '{ ili ,r'Ltv'

Zaid berkata, "Cucu setingkat dengan anak laki-laki bila di
antara mereka tidak ada anak yang laki-laki. Anak lakiJakinya (cucu

laki-laki) setingkat dengan yang laki-laki (anak laki-laki), dan yang

perempuannya (cucu perempuan) setingkat dengan yang perempuuul

(anak perempuan), mereka (para cucu) dapat mewarisi sebagaimana

mereka (para anak) dapat mewarisi, dan mereka (para cucu) dapat

menghalangi sebagaimana mereka (para anak) dapat menghalangi.

Anaknya anak laki-laki (cucu) tidak mewarisi bila ada anak laki-laki."

,-HAt t4l ,*i *X', & i' J;) Jv:JG d& i.t *
ft,F,, ir\.i;iq)\

6735. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW
bersabda 'Berikanlah warisan kepada orang-orang yang berhak
menerimanya, kemudian sisanya diberilcan kepada ahli waris laki-laki
yang paling berhak'."
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Keteransan lladits:

(Bagian warisan cucu laki-laki ketika tidak ada anak laki-

taki). Maksudnya, hubungarurya dengan si mayat, baik itu bapaknya

atau pun pimannya.

,lit |fu.(Setnskat dengan anaklaki-lah). Maksudnya, satu

asal keturunan.

'&'rt",# d tll (Bita di antara mereka tidak ada)' Maksudnya,

arrtar a mereka dan maYat.

"#i*, (Anak laki-laki).6i memberikan batasan kepada

perempuan. kata;-?i tia* terdapat dalam riwayat mayoritas, dan ini

dikemukakan oleh Al Kasymihani yang terdapat dalam riwayat Sa'ad

bin Manshur tersebut.

o';;x"r;s $:?rA:3'piG oiL6'terekn [para cucuJ dapat

mewarisi sebagaimana mereka [para anakJ dapat mewarisi, dan

mereka [para cucu] dapat menghalangi sebagaimdna mereka [para

anakJ dapat menghalangi). Maksudnya, mereka dapat mewarisi

seluruh harta bila mereka sendirian, dan dapat menghalangr yang di

bawah tingkat mereka, yaitu yang ada di antaranya dan mayat,

misalnya dua orang atau lebih. Ini tidak dimaksudkan menyerupakan

mereka dalam segala segi. Kemudian di bagian akhirnya disebutkan,

i.ti € iy\ iitbi-r't (Anaknya anak laki-laki [cucuJ tidak mewarisi

bila ada anak laki-laki). lm berfungsi sebagai penegas ungkapan

sebelumnya, karena yang menghalangi cucu adalah anak laki-laki.

Redaksi, '-;dri',*-; 611nita di antara mereka tidak ada)

adalah ungkapan yang menyimpulkan pengertiannya'

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas,

.{flu,lt. ,ix.r.,i)t rji4l Eeritrnnlah warisan kepada oranS-orang yang

berhak menerimanya). Penjelasannya baru saj a dikemukakan'
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Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas ahli fikih mengatakan
tentang seorang perempuan yang meninggalkan suami, bapak, anak
perempuan, ffi* laki-laki dari anak laki-laki dan anak perempuan dari
anak laki-laki, maka didahulukan bagian yang ditentukan untuk suami
sebanyak l/4 harta warisan, untuk bapak 1/6, untuk anak perempuan
l/2, dan sisanya untuk anak dari anak lakilaki yang porsinya untuk
yang laki-laki sebesar bagran untuk dua perempuan. Jika anak
perempuan lebih rendah dari anak laki-laki, maka sisanya diberikan
kepada yang laki-laki."

Ada juga yang mengatakan, bahwa sisanya itu secara mutlak
diberikan kepada yang laki-laki saja. Hai ini berdasarkan sabda beliau,

t't ,Y" ,tt$'d {,i (Xemudran sisanya diberikan kepada ahli waris

Iahi-laki yang paling berhak). zau.dbin Tsabit dan jumhw berpatokan
dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa. ayat lr, jr[€;7jl e.

i-jli 
"lLr'Ji (Tentang [pembagian warisan untukJ anak-anahnu,

[yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang
anak perempuan). Mereka sepakat, batrwa anak dari anak laki-laki,
baik yang laki-laki dan yang perempuan adalah seperti anak laki-laki
ketika tidak adanya anak laki-laki jika jumlah mereka sama.
Berdasarkan hal ini, gambaran ini mengkhususkan keumuman sabda
beliau, t't ,F" 55$ 1o*nilr"n kepada ahli waris laki-laki yang

paling berhak).

8. Bagian Warisan Cucu ketika Bersama Anak perempuan

*i$) L^'i.tt F.N,,,Sui t*1, it -F.r: 
F.t c ;; f ',g

.ol,
-its ,, i , o t-,)*,- yl c>11 c

!cl.j-.a;Jl
,. . , c, 

t, 
| '.,)y O4t Jt,t
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GIU Y :Ju, d#
6736. Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, Abu Qais menceritakan kepada kami, aku

mendengar Huzail bin Syurahbil berkata, "Abu Musa pemah ditanya

tentang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan

saudara perempuan? Dia pun mdawab, 'Untuk anak perempuan

setengah, untuk saudara perempuan setengah. Temuilah Ibnu Mas'ud,

dia pasti mengikuti pendapatku'. Ibnu Mas'ud kemudian ditanya, dan

dia diberitahukan tentang apa yaflg dikemukakan oleh Abu Musa,

maka Ibnu Mas'ud berkata, 'Kalau begitu berarti aku sesat dan tidak

termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Aku memutuskan

dengan apayarugtelah diputuskan oleh Nabi SAW dalam masalah itu,

untuk anak perempuan setengah dan untuk anak perempuan dari anak

laki-laki seperenam, sebagai penyempurna dari dua pertiga. Lalu

sisanya unfuk saudara perempuan'. Setelah itu kami menemui Abu

Musa, kemudian memberitahunya apa yarug dikatakan oleh Ibnu

Mas'ud, dia pun berkata, 'Janganlah kalian bertanya kepadaku, selama

orang alim ini ada di antarakalian'."

@:
(Abu Musa pernah ditanya). Dalam riwayat Ghundar dari

Syu'bah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i disebutkan dengan

redaksi, rfi.t *9 i.'or"l; ift,h\i'ii3,'e-fr\\ ati g il,y;iE
q)?*i (Seorang laki-laki datang kepada Abu Musa At Asy'ari, dia

adalah sang pemimpin, dan datang iuga kepada Salman bin Rabi'ah

'el;itu*;t''6
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Al Bahili, lalu bertanya kepada keduanya). Hadits yang sama pula
diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Al A'masy, dari Abu eais,
rurmun tidak rnenyebutkan redaksi, ;\i't-1, Demikian juga yang

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ath-Thahawi dan Ad-
Darimi dari berbagai jalur, dari Sufyan Ats-Tsauri dengan tambahan,

;:i *ri t z+r:'illil- 6rt*an bin Rabi'ah bersama Abu Musa).

Mereka menyebutkan, bahwa Salman tersebut adalah qadhi Kufah.

.i4;# iiU',-;1.y*sti (Temuilah lbnu Mas,ud, dia pastiY,'.' .r

mengihtti pendapatlat). Dalam riwayat Al A'masy dan Ats-Tsaun
yang telah diisyaratkan tadi disebutkan dengan redaksi, A:i'i 'A iA
g i.tlA;"i (Abu Musa dan Salman bin Rabi'ah kemudian berkata

kepadanya). Disebutkan juga dengan redaksi, ti,.lJ:# (Dia pasti

mengilaii pendapat kami). ungkapan ini dilontarkan oleh Abu Musa
berdasarkan dugaannya, karena dia berijtihad dalam masalah ini dan
disepakati oleh Salman, lalu dia menduga bahwa Ibnu Mas,ud juga
akan sependapat dengan mereka. Kemungkinan juga sebab perkataan,

)W i) *sl(Temuilah lbnu Mas'ud) adalahuntuk memastikan.

ti1"ii-z u ,Jui (Maka Ibnu Mas'ud berkata, .Kalau begitu

berarti aht sesat.") Ibnu Mas'ud mengatakan ini sebagai jawaban atas
perkataan Abu Musa bahwa dia akan mengikuti pendapatnya. Ini
mengisyaratkan bahwa bila dia mengikuti pendapat Abu Musa, berarti
dia menyelisihi keterangan pasti dari Sunnah yang ada padanya, dan
jika dia menyelisihi Sunnah dengan sengaj4 berarti dia telah sesat.

&t *itt * A, ,;o d W gl gm memutuskan dengan

apa yang telah diputuskan oleh Nabi sAW dalam masalah ini).Dalam
riwayat Ad-Daraquthni dari jalur Hajjaj bin Ar*rah, dari Abdurrahman
bin Marwan disebutkan dengan redaksi, jii JS :1j:; i.t,Sui (Lalu

alw katalmn.') Maksudnya,Ibnu Mas'ud berkata,
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seperti perkataan Abu Musa,'l:;i *', * io' ,p iit' il-t A.;iii
(Padahal alat telah mendengar Rasulullah SAW bersabda).

gi!,,i e.t )4i$36 ,,iii qi Eb ltatu kami menemui Abu

Musa, kemudian mtemberitahukannya apa yang dikataknn oleh lbnu

Mas'ud). [ni mengisyaratkan bahwa Hudzail yang meriwayatkan ini
sempat menemui Ibnu Mas'ud bersama orang yang bertanya itu, lalu

dia mendengar jawaban Ibnu Mas'ud, kemudian kembali kepada Abu

Musa bersama mereka, lantas memberitahukan hal tersebut.

pit v' 1t; t gf3 I (Janganlah kalian bertanya kepadaku,

selama orang alim ini). Demikian redaksi yang dikemukakan oleh Al
Jauhari, dan dia lebih mengunggulkan bacaan '|lt, sementara Al

Far:ra' memastikan bahwa kata tersebut dibaca dengan harakat kasrah.

Dia juga berkata, "Ibnu Mas'ud memang dijuluki al hibr (tinta), yaitu

yang digunakan untuk menulis."

Abu Ubaid Al Harawi berkata, "Maksudnya, orang alim yang

memiliki ilmu yang luas dan tuturkata yang baik."

Riwayat ini menggunakan redaksi lijr dalam semua riwayat

para ahli hadits, bahkan Abu Al Haitsam mengingkari redaksi, ijr.
Ar-Raghib berkat4 "Orang alim disebut babr karena bekas

ilmu akan tetap ada."

Kisah ini terjadi pada masa Utsman, dialah yang mengangkat

Abu Musa untuk memimpin Kufah, sementara Ibnu Mas'ud menjadi
pemimpinnya sebelumnya, kemudian jabatanrrya dicopot sebelum

Abu Musa memangku jabatan tersebut.

Ibnu Baththal berkata, "Ini menunjukkan bahwa orang alirn

boleh berijtihad bila menduga tidak ada nash mengenai masalah yang

dihadapinya, dan tidak harus dibatasi oleh jawabannya hingga

mencarikannya. kri juga menunjukkan bahwa bila ada dalil berupa

Sunnah Rasulullah SAW ketika terjadi perbedaan pandangan maka
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harus dikembalikan kepada Sunnah. kri juga menunjukkan adanya

kesopanan, pengakuan yang h"q, kembali kepada yang huq,

pengakuan sebagian mereka atas ilmu dan keutamaan sebagian

lainny4 banyaknya pengetahuan Ibnu Mas'ud tentang hadits dan

kehati-hatian Abu Musa dalam memberikan fatwa, yang mana dia

menunjukkan kepada orang yang diduganya lebih berilmu daripada

dirinya."

Dia juga berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan

para ahli fikih mengenai apa yang diriwayatkan oieh Ibnu Mas'ud.

Ucapan Abu Musa mengindikasikan bahwa dia menarik kembali
perkataannya (fatwanya). "

Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada yang menyelisihi ini
selain Abu Musa Al Asy'ari dan Salman bin Rabi'atr Al Bahili. Abu
Musa sendiri telah menarik kembali pendapatrry4 dan kemungkinan

Salman juga telah menarik kembali pendapatnya sebagaimana Abu
Musa."

Status Salman sebagai sahabat yang disebutkan di sini masih

diperselisilrkan. Dia mempunyai peran yang besar dalam penaklukan

kak pada masa pemerintahan Umar dan Utsman. Dia gugur pada masa

Utsman dan dijuluki Salman Al Khail, karena dia sangat lihai berkuda.

Ath-Thahawi berdalih dengan hadits Ibnu Mas'ud ini untuk

menyatakan, bahwa hadits Ibnu Abbas, ;i fi jl]jfu.',-p.,it $.t ui

(Kemudian harta warisan yang tersisa, maka itu untuk ahli waris laki-
laki yang terdelcat). Maksudnya, ashabah yang paling dekat

hubungannya dengan si mayit jika memang ada ashabah yang paling
dekat hubungannya dengan si mayit. Jika ashabah itu perempuan,

maka sisa harta warisan itu untuknya. Poin pentingnya, bahwa Nabi
SAW menetapkan saudara-saudara perempuan dari pihak bapak ketika
bersama anak perempuan adalah sebagai ashabah. Sehingga dengan

keberadaan anak perempuan, status saudara perempuan sama dengan

status laki-laki dalam hal warisan.
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Yang lain berkata, "Maksud al walad (anak) yang.disebutkan

dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 176, li A |!Jh3';l 9\

tJ) (Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai anak),

adalah anak laki-laki. Karena pengertian inilah yang lebih dulu

muncul ketika mendengar ungkapan, waladfulaan kadzaa (anak fulan

demikian). Yang pertama kali terlintas dalam benak orang yang

mendengamya, bahwa maksudnya adalah anak laki-laki, walaupun

sebenarnya anak perempuan juga bisa tercakup oleh kata aulaad

(anak-anak), dan itu merupakan hal yang sudah umum. Allah

berfirman dalam surah Ath-Thaghaabun ayat 15,a4,'€tl')b 5lr;1U"1

(sesungguhnya hartamu dan anak-analonu hanyalah cobaan

fbagimuJ), dan juga firman-Nya dalam surah Al Mumtahanah ayat 3,

;3tlif 1)'$J63i"€"* j (Karib kerabat dan anak-anal*nu sekali-

kati tiada bermanfaat bagimu). Allah juga berfirman menceritakan

tentang orang kafir yang berkata dalam surah Maryam ayat77, "#")lI

ti11'lC (Pasti alat akan diberi harta dan anak).

Yang dimaksud dengan aulaad dar' walad di dalam ayat ini

adalah laki-laki, bukan perempuan, karena orang Arab tidak

membanggakan banyaknya anak perempuan. Jika firman Allah, "i-r't )l
"Jt'J 'H '$i^ (Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak

mempunyai anak) dimaknai sebagai anak laki-laki, maka tidak

menghalangi saudara perempuan untuk memperoleh warisan ketika

bersama anak perempuan. Dan jika kata walad pada ayat ini dimaknai

umum, maka mungkin maksudnya adalah umum seperti zhahiinya,

dan bisa juga bermaksud khusus laki-laki. Kemudian hadits shahih

menjelaskannya, bahwa yang dimaksud adalah laki-laki' tidak

termasuk perempuan."

Ibnu Al Arabi berkata, "Dapat disimpulkan dari kisah Abu

Musa dan Ibnu Mas'ud tentang bolehnya beramal dengan analogi

sebelum mengetahui hadits, lalu kembali kepada hadits setelah
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mengetahuinya dan membatalkan hukum sebelumnya bila memang
bertentangan dengan nash. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disimpulkan dari sikap Abu Musa,
bahwa dia berpendapat, bolehnya beramal berdasarkan ijtihad sebelum
mencari nash, dan ini layak dilakukan oleh orang yang beramal
berdasarkan nash yang bersifat umum sebelum mencari yang
mengkhususkannya. Ibnu Hajib menukil adanya rjmak yang
menyatakan larangan beramal berdasarkan dalil yang umum sebelum
mencari dalil yang khusus. Dia menambahkan, bahwa Abu Ishaq Al
Isfarayini dan Asy-syurazi menceritakan adanya perbedaan. Abu
Bakar Ash-Shairafi dan segolongan ahli itmu mengatakan, bahwa
itulah pendapat yang masyhur. Sementara itu, diriwayatkan dari
kalangan ulama Hanafi tentang keharusan tunduk kepada dalil yang
umum. Sedangkan Ibnu Syuraih, Ibnu Khairan dan Al eaffal
mengatakan keharusan mencari.

Abu Hamid berkata, "Demikian juga perbedaan pendapat
terjadi dalam masalah perintah dan larangan yang bersifat mutlak.,,

9. Bagian warisan Kakek ketika Bersama Bapak dan saudara-
Saudara Laki-Laki

,iss,t6 ;ti;i .itf'";r,ijt iy.t, u&'ir, .,<- I ,lu,
t:r-;i'oi'-3"t- l: <qrrr.: a*f) Atild.q ry:*xjg1 ,1isi

.t,:isti *j rlLlilt ,rr* 1t Lebir' *,t: ,f f (: ;:v
.d.t;.t (tL:('t, ,€.rtoj> U.t';t ,f i ,{6 i.t ls,

:i"t?, ,j:v( *:: l** it, *r,;L f ?'i_,
Abu Bakar, lUru etU* dari Ibnu Az-Zuba*berkata, ..Kakek
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adalah bapak." Ibnu Abbas kemudian membacakan ayat,"Wahai anak

cucu Adam." (Qs. Al A'raaf l7): 26) "Dan alat mengikuti agama

nenek moyanglar lbrahim, Ishaq dan Ya'qub." (Qs. Yuusuf [12]: 38).

Tidak ada riwayat yang menyebutkan adanya seseorang yang

menyelisihi Abu Bakar di masanya, dan saat itu para sahabat Nabi

SAW masih banyak.

Ibnu Abbas berkat4 "Anak laki-laki dari anak laki-lakiku

mewarisiku tanpa disertai saudara-saudaraku yang laki-laki, namun

aku tidak mewarisi anak laki-laki dari anak laki-lakiku."

Telah disebutkan juga sejumlah pendapat yang beragam dari

IJmar, Ali, Ibnu Mas'ud danZaid.

:ju; f , yaht & 4t * t i:Lht ,*, u^3 it ,f
ft ,h,' Jtl$ 6,; t:i Q)1; F.tljt t4i

6737. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Berikanlah warisan l<epada orang-orang yang berhak menerimanya,

kemudian sisanya diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling

berhak."

'/ :'rt ',,) {'\t & it Jy, Jv e$ $ ,JG fb qt *
- S;l,)-,)i 't'SJ3 ,li'il*{r':lc? {\i g). ,r t:'rJl *

.(: 
^:;; 

-J$'sf- (.t a*;i ft! ,",? -JG's(

6738. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adapun yang disabdakan

oleh Rasulullah SAW adalah, 'Seandainya alru dibolehkan

menjadilrnn seorang kekasih dari umat ini, makn alat tentu akan

menjadikan dia (Abu Bakar sebagai kekasih). Akan tetapi

persaudaraan Islam lebih utama 
-atau 

beliau bersabda- lebih baik'.
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Maka sesungguhnya dia (Abu Bakar) mendudukkannya (kakek)
sebagai bapak -atau dia mengatakan- memutuskannya sebagai
bapak."

Keterangan Hadits:

(Bagian warisan kakek ketika bersama bapak dan saudara-
saudara lahi-laki). Yang dimaksud dengan kakek di sini adalah dari
pihak bapak, dan yang dimaksud dengan saudara-saudara laki-laki
adalah saudara-saudara kandung dan sebapak. Ijma' menyebutkan,
bahwa kakek tidak mendapat warisan bila ada bapak.

Ui't;,1 ,$g;.t, r'&'i,:: F fi JG Uuu Bakar, rbnu Abbas

dan lbnu Az-Zubair berkata, "Kakek adalah bapak.") maksudnya,
kakek sebenarnya adalah bapak, tetapi posisinya saja yang berbeda,
yaitu dekat dan jauh. Ada juga yang mengatakan, bahwa maknanya
adalah kedudukan kakek disetarakan dengan kedudukan bapak dalam
segi penghormatan dan sikap-sikap berbakti. Pendapat yang dikenal
dari mereka (Abu Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair) adalair
yang pertama.

Yazid bin Harun dalam kitab Al Faraidh berkata: Muhammad
bin Salim mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, bahwa Abu
Bakar, Ibnu Abbas dan Ibnu Az-ztbair menetapkan kakek sebagai
bapak, dia bisa mendapat warisan seperti halnya bapak, dan dapat
menghalangi ahli waris yang iain seperti halnya bapak. Namun
Muhammad bin Salim periwayat hadits ini dinyatakan lemah, dan
riwayat Asy-Sya'bi dan Abu Bakar adalah munqathi' (terputus).
Namun hadits ini diriwayatkan juga dari jalur lairurya. Jika riwayat
yang dinukil Asy-Sya'bi ini diartikan secara urnturr, maka akan
menyelisihi konsensus yang telah disepakati dalam suatu kondisi,
yaitu ibunya bapak dan seterusnya ke atas gugur ketika bersama
bapak, namun tidak gugur ketika bersama kakek.
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Selain itu, juga terjadi penyelisihan dalam dua kondisi, yaitu:

Pertama, Anak-anak yang seibu menjadi gugur karena adanya

bapak, namun tidak gugur karena adanya kakek, kecuali menurut Abu
Hanifah dan yang mengikuti pendapatnya.

Kedua, Ibu dengan keberadaan bapak dan suami atau istri

mendapat Ll3 dari harta warisan yang tersisa, sedangkan ketika

bersama kakek mendapat ll3 dafl keseluruhan harta warisan, kecuali

menurul Abu Yusuf dia berkata,"Dia(kakek) seperti halnya bapak."

Ada kondisi ketiga yang juga terjadi perbedaan pendapat, yaitu

mengenai warisan dengan wala'.

Perkataan Abu Bakar Ash-Shiddiq diriwayatkan secara

maushul oleh Ad-Darimi sesuai dengan syarat Muslim, yaitu dari Abu

Sa'id A1 Khudri, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq menetapkan kakek

sebagai bapak. Diriwaytkan juga secara maushul dengan sanad yang

shahih hingga Abu Musa, bahwa Abu Bakar, sama dengan riwayat

tadi. Selain itu, diriwayatkan secara maushul dengan sanad yang

shahih hingga Utsman bin Affan, bahwa Abu Bakar menetapkan

kakek sebagai bapak. Dalam lafazh lainnya disebutkan bahwa dia

menjadikan kakek sebagai bapak bila tidak ada bapak di antaranya.

Diriwayatkan juga secara maushul dengan sanad yang shahih dar.

Ibnu Abbas, bahwa Abu Bakar menetapkan kakek sebagai bapak. Di
akhir bab ini, Imam Bukhari menisbatkan riwayat kepada Ibnu Abbas,

bahwa Abu Bakar memposisikannya sebagai bapak. Demikian juga

yang disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan para sahabat

secara maushul dari Ibnu Az-Zubair, bahwa Abu Bakar

memposisikannya sebagai bapak.

Adapun perkataan Ibnu Abbas telah diriwayatkan oleh

Muhammad bin Nashr AlMarwazi dalam kitab Al Faraidh dari jalur

Amr bin Dinar, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kakek

adalah bapak." Ad-Darimi meriwayatkannya dengan sanad yang

shahih dari Thawus, darinya bahwa dia menetapkan kakek sebagai

I
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bapak. Yazid, bin Harun meriwayatkan dari jalur Laits, dari Thawus,
bahwa utsman dan Ibnu Abbas menetapkan kakek sebagai bapak.

Sedangkan perkataan lbnu Az-Zubair telah dikemukakan pada
pembahasan tentang keutamaan para sahabat secara maushul dari jalur
Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Penduduk Kufah pemah mengirim
surat kepada Ibnu Az-zubair (menanyakan) tentang status kakek, lalu
dia berkata, 'Sesungguhnya Abu Bakar memposisikannya sebagai
bapak'."

Ini menunjukkan bahwa dia memberi fatwa kepada mereka
berdasarkan perkataan Abu Bakar. Yazid bin Harun meriwayatkan
dari jalur Sa'id bin Jubair, dia berkata, 'oAku pernah menjadi juru tuiis
Abdullah bin utbah, lalu datang kepadanya surat dari rbnu Az-zubair
yang menyatakan, bahwa Abu Bakar menetapkan kakek sebagai
bapak."

Q3-a;;-1 su,4tAG.l,i.q ry ifitr1,(itT ui. 6;:4&"i.,i:j,
(Ibnu Abbas kemudian membacakan ayat, "wahai anak cucu Adann."
"Dan alat mengilcuti agama nenek moyanglru: Ibrahim, Ishaq dan
Yaqub)') Dalil Ibnu Abbas dengan firman Allah, iii €.6-(Wahai anak

cucu Adam!) diriwayatkan secara maushul oleh Muhammad bin Nashr
dari jalur Abdunahman bin Ma'qil, dia berkata, "seorang laki-laki
pemah datang kepada Ibnu Abbas, lalu berkata, .Bagaimana

pendapatrnu tentang kakek?' Ibnu Abbas berkata, .Bapakmu yang
mana yang paling tua?' Dia kemudian diarn, seakan-akan dia lelah
menjawabnya. Maka aku berkata, 'Adam'. Dia pun berkata, .Tidakkah

engkau mendengarkan firman Allah, '?:tT 
1.J- (Wahai anak cucu

Adam)'." Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari jalur ini.

Adapun dalilnya dengan firman Allah, eq ry'c;$r, (Dan aku

mengilafii agama nenek moyangku) diriwayatkan secara maushul oleh
Sa'id bin Manshur dari jalur Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata,
"Kakek adalah bapak." Lalu dia membaca ayat, Gtrj W'ru;11 lOon
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aku mengikuti agama nenek moyangku). Sebagian yang berpendapat

demikian berdalil dengan sabda Nabi SAW, :-Jidi' *f i.ySt pAtcu

adalah anak Abdul Muththalib). Walaupun sesungguhnya beliau

adalah anak dari anaknya (cucunya).

*) * h' ,,}2 
"'n;rt qt;:o\ yq e -5i.61 ,;te u.i'oi'S;:- S:

O:?t-f (Tidak ada riwayat yang menyebutkan adanya seseorang yang

menyelisihi Abu Bakar d.i masanya, dan saat itu para sahabat Nabi

SAW masih banyak). Terkesan seakan-akan dia bermaksud

menguatkan argumen pendapat tersebut, karena ijma' sulruti dapat

dijadikan sebagai dalil, dan ini terjadi dalam masalah ini.

Di antara yang melontarkan pernyataan bahwa kakek mewarisi

apa yang diwarisi oleh bapak apabila tidak ada bapak, selain yang

disebutkan oleh penulis adalah: Mu'adz, Abu Ad-Darda', Abu Musa,

Llbai bin Ka'ab, Aisyah dan Abu Hurairah. Telah dinukil juga

pendapat dari Umar, Utsman, Ali dan Ibnu Mas'ud dengan perbedaan

pandangan dari mereka seperti yang akan dikemukakan. Dari
kalangan tabiin adalah: Atha', Thawus, Ubaidullah bin Abdillah bin
Utbah, Abu Asy-Sya'tsa', Syuraih dan Asy-Sya'bi. Dari kalangan ahli

fikih Anshar adalah: Utsman At-Taimi, Abu Hanifah, Ishaq bin
Rahwaih, Daud, Abu Tsaur, Al Muzani dan Ibnu Suraij. Sementara

IJmar, Ali, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud berpendapat, bahwa

saudara-saudara yang laki-laki mendapat warisan ketika bersama

kakek. Namun, mereka berbeda pandangan mengenai rinciannya

sebagaiman a yang akan dipap arkan.

uir ;jr $iL)t \ 1lplozi ny.t';t 1;:aV'$.r )ai (bnu

Abbas berkata, "Cucu laki-lakiku mewarisiku tanpa disertai oleh

saudara-saudaralru laki-laki, namun alat tidak mewarisi anak laki-laki

dari anak laki-lakilat "). Hadits ini diriwayatkan secara maushul oleb,

Sa'id bin Manshur dari jalur Atha', darinya, dia berkata, lalu

disebutkan riwayat ini.
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Ibnu Abdil Ban berkata, "Arah analogi Ibnu Abbas, bahwa

karena cucu laki-laki seperti anak laki-laki ketika tidak ada anak laki-
laki, maka kakek dari pihak bapak pun seperti bapak ketika tidak ada

bapak."

Dia juga menyebutkan orang yang sependapat dengan Ibnu
Abbas tentang arah analoginya tersebut, yang mana mereka sepakat,

bahwa status kakek sama dengan bapak dalam hal memberikan

kesaksian dan memerclekakan budak. Selain itu, tidak dituntut balas

(tidak diqishash) karenanya, dan dia juga sebagai dzufardh (termasuk

ahli waris yang mendapat bagian yang ditentukan) atau ashib.

Kemudian, jika seseorang meninggal dengan meninggalkan seorang

anak laki-laki dan bapak, maka bagian warisan untuk bapak adalah

116, dan sisanya diberikan kepada anak. Demikian juga jika dia
meninggalkan nenek dari pihak bapaknya dan seorang anak laki-laki.
Kemudian bagian 1/6, dibagi kepada kakek ketika bersama ashhabul

furudh, sebagaimana halnya bapak, baik dengan aul @ertambahnya
jumlah bagian fardh dan berkuranglya bagian para ahli waris)
maupun tidak.

Mereka juga sepakat bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki
(cucu) setara dengan anak laki-laki dalam hal menghalangi suami

untuk mendapatkan ll2 bagian warisan, menghalangi istri untuk
mendapatkan ll4 bagran warisan, dan dalam hal menghalangi ibu
untuk mendapatkan l/3 bagian warisan, sama halnya dengan anak

laki-laki. Bila seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan

kedua ibu-bapaknya dan anak laki-laki dari anak laki-lakinya, maka

masing-masing dari kedua ibu-bapaknya mendapatkan l/6. Selain itu,
bila seseorang yang meninggalkan bapak kekeknya (buyutnya) dan

pamannya dari pihak bapak, maka hartanya menjadi hak bapak

kekeknya tanpa disertai pamumnya. Semestinya hak bapak dari
bapaknya tanpa disertai saudara-saudaranya yang laki-laki seperti itu.

Jadi, kakek lebih utama daripada anak bapaknya, sebagaimana

halnya bapaknya lebih utama daripada anak bapaknya. Karena saudara
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laki-laki seibu tidak mendapat warisan ketika bersama kakek, seperti

halnya mereka tidak mendapat warisan ketika bersama bapak, karena

mereka terhalang oleh kakek sebagaimana halnya mereka terhalang

oleh bapak. Oleh karena itu, sudah selayaknya kakek seperti halnya

bapak dalam hal menghalangi saudara laki-laki. Demikian juga

pendapat mengenai anak laki-laki dari saudara laki-laki, walaupun

mereka saudara sekandung."

As-Suhaili berkata, *Zaid bin Tsabit berpandangan bahwa dalil

Ibnu Abbas dengan firman Allah, '?1t1 

4.6- (Wahai anak cucu Adam)

dan dalil lainnya yang dikemukakannya bukan sebagai hujjah, karena

hal itu disebutkan dalam konteks penisbatan dan pendefinisian,

sehingga diungkapkan dengan kata ibn. Seandainya diungkapkan

dengan kata walad, tentu akan terkait. Memang ungkapan walad

berbeda dengan ibn, karena itulah Allah berfirman dalam surah An-

Nisaa' ayat 11, 'n-?;'l1i#Xi,r '$4';- (Atlah mensyariatkan

[mewajibkan] kepadamu tentang fpembagian warisan untukJ anak-

anakmu), bukannya menggunakan redaksi, 51,(l,i.,J. t<atu walad

berlaku untuk laki-laki dan perempuan, dan juga untuk tunggal dan

jamak, beda halnya dengan kata ibn. Selain itu, kata walad layak

digunakan dalam konteks warisan, berbeda dengan kata ibn. Demikian
juga orang yang mengadopsi anak orang lain, akan mengatakan, ibnii,

wa tabannaahu (analda, dia mengangkatnya sebagai anak), dan tidak

mengatakan, waladii (puteraku), tidak pula mengatakan, waladuhu

(puteranya). Oleh karena itu, Allah berfirman tentang para wanita

yang haram dinikahi dalam surah An-Nisaa' ayat 23,1k)i.1 p.*j
(Dan [diharamkan bagimu] isteri-isteri analc klypnq*u [menantuJ)"

Seandainya disebutkan dengan redaksi, LSI'y.li ,F.>v), maka tidak

perlu menyertakan kalim at,7i,'5t*i; lorok kandungmzr). Karena

yang disebut walad pastinya dari shulbi atat perut (pasti anak

kandung)."
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"zJ;tf 
$-,r,ti ,qt :ji:-j y.tt *i'fr ,f f is (Dan tetah

disebutkan juga sejumlah pendapat yang beragam dari Umar, Ali,

Ibnu Mas'ud dan Zaid). Kata "Zaid" tidak disebutkan dalam kitab

Syarh lbnu Baththal, mungkin ini muncul dari kesalahan penyalinan.

Jumhur ulama mengambil pendapatnya karerra berpatokan pada

hadits, U:)'€*?( (Yang pating pandaifaraidh d.i antara kalian adalah

Zaid). Hadits ini adalah hadits hasan yang diriwayatkan Imam Ahmad

dan para penulis kitab r4s-Srunan, dirulat shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu

Hibban dan Al Hakim, dari riwayat Abu Qilabah, dari Anas, namrin

dia menilainya mu'allal karcrta rnursal, sementara Ad-Daraquthni, Al
Khathib dan lainnya menguatkannya. Selain itu, hadits ini mempunyai

banyak riwayat yang menguatkarurya. Saya telah menyebutkannya

saat menukil hadits-hadits Ar-Rafi'i"

Pendapat yang diriwayatkan dari Umar diriwayatkan oleh Ad-
Darimi dengan sanad yang shahih dan Asy-Sya'bi, dia mengatakan,

A :tui -,")tr i.t,i.tr-l,r;iV i6t ,'iis';r,l:ti ? l>rlli Gbl'"+ 4\i

i-*\i rJg Ut tly,:,il.i U (Kakek pertama yang mewarisi dalarn

Islam adalah Umar, lalu dia mengambil hartanya. Tak lama

kemudian dia ditemui oleh Ali dan Zaid -yaloti 
lbnu Tsabit-, lalu

keduanya berknta, "Engkau tidak berhak atas itu, karena

sesungguhnya engknu hanyalah seperti salah satu dua saudara.")
Ibnu Abi Syaibah pun meriwayatkan hadits seperti itu dari jalur

Abdurrahman bin Ghunm tanpa disertai redaksi, 'ot-iii (Maka dia

ditemui oleh),tapi dengan redaksi, ;i s-:'i LiiS it1,i' ')t;Li-bi ;,1srrii

4i ,t ,* efti 6:.# ftl,qfit (Latu (Jmar hendak mewarisi harta

warisan, maka aht berkata, "Wahai Amirul Mukrninin, sesunguhnya

merelra adalah pohon di antaramu." Yaloti anak-anak bapalorya).

Selain itu, Ad-Daraquthni meriwayatkan dengan sanad yang

kuat dari Zaid bin Tsabit, bahwa Umar pernah mendatanginya, lalu

disebutkan kisahnya, di antaranya disebutkan, ,# ,# ta, #'ot
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6*tit "c,*iby |p pt'u'{;, j ,"j,* q, c-* yr: g6 *'q
,Su6;at p;+X ,J::\i jtiat g: 6,&t lia t{1 ,Leilr S}utr g;
,lbil Wt'l'g"'tat e'Sri rS-i't4 1noh.o perumpamaan kakek adalah

seperti sebuah pohon yang tumbuh dengan satu batang, lalu darinya

tumbuh sebuah dahan, lantas pada dahan itu tumbuh dahan lainnya.

Bila engkau memotong dahan pertama, maka air aknn kembali

kepada dahan ini, dan bila engkau memotong dahan kedua, maka air
akan kembali kepada yang pertama. Kemudian Umar berkhutbah di
hadapan orang-ordng, lalu berknta, "Sesungguhnya Zaid bin Tsabit

telah mengatakan suatu perkataan tentang [warisan untuk] knkek,

dan alu telah memb erl akukannya.' ) S anad-nya munq athi' .

Ad-Darimi meriwayatkan dari jalur Ismail bin Abi Khalid, dia

mengatakan, },t-3' ^*'*;l>r 
g'dt'u'i, :'jb'JG ((Jmar berkata,

"Ambillah dari kakek apa yang disepakati oleh manusia.") Sanad

hadits ini juga munqathi'. Sementara itu Ad-Darimi meriwayatkan

dari jalur Isa Al Khayyath, dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan , *c i:€

d*t ,tit t N- o€: ,,>tist'o$vi ryir; rif ,'t4\i: l\\ t"snt nari-

(Umar membagi warisan kepada kakek ketika bersama seorang

saudara laki-laki dan dua saudara laki-laki, dan bila lebih dari itu,

dia memberinya l/3. Dia juga memberinya 1/6 ketika bersama anak

laki-laki).

Al Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dat',

Yunus bin Zaid, dari Az-Z,ahi, bahwa Sa'id bin Al Musayyab,

Ilbaidullah bin Abdillah bin Utbah dan Qabishah bin Dzu'aib

menceritakan kepadaku, i?lit ltri, y'0 ;V7\ T1iair tf ;$ .e.u1

Ljilr i;i' ';*iiV,ti'r;,by,gtit niii t:-s'z;'atu€ c q:w.(aotro

Umar memutusknn, bahwa kakek berbagi warisan ketika bersamc

saudara laki-laki sebapak dan seibu dan saudara laki-laki sebapak,

selama pembagian itu baik untulvtya, dari I/3. Jika jumlah saudara

laki-laki banyak, makn kakek diberi l/j).Yazid bin Harun dalam kitab
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Al Faraidh meriwayatkan dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad

bin Sirin, dari llbaidatr bin Amr, dia mengatakan, e'-& "* WA{ di
tbii. t|hii'e r|k p uV fit lsungguh aku hafal seratus keputusan

dari Umar tentang bagian warisan untuk kakek, semuanya saling

membatalkan). Diriwayatkan kepada kami pada juz kesebelas dari

kttab Fawa'id Abi Ja far Ar-Razi dengan sanad yang shahih hingga

Ibnu Aun, dari Muhamamd bin Sirin, '.h*'ri ;Jui ,"At f i* Ue
'eJ);tf # ita "'SrSt 

e ;e g @ku perah bertanya kepada Ubaidah

tentang bagian warisan kakek, maka dia pun berkata, "Sungguh aku

hafal seratus keputusan yang berbeda dari Umar.")

Sebagian mereka menganggap bahwa itu pasti terjauhkan dari

LJmar, bahkan A1 Bazzar, penulis kitab Al Musnad menakwilkan

redaksi, W $tz6 1t<eputusan-keputusan yang berbeda-beda) adalah

sesuai dengan perbedaan kondisi orang yang mendapat warisan

bersama kakek. Misalnya, seorang saudara laki-laki atau lebih,

seorang saudara perempuan atau lebih. Penaloryilan ini terbantahkan

oleh perkataan Ubaidah bin Amr, tbii. t42t;.'r&6oU"g membatalkan

satu sama lain). Masih ada riwayat-riwayat lainnya yang berasal dari

Urnar.

Adapun riwayat dari Ali diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah

dan Muhammad bin Nashr dengan sanad yaag shahift dari Asy-

Sya'bi,'J;A|ai,{t';K,'t+s i?lb'* iU,* Ji,$ i.t ?;S

*;4 F t |e4t? Qbnu Abbas pernah mengirim surat kepada Ati

untuk menanyakan bagian warisan enam saudara laki-laki dan kakek'

Maka Ali mengirimkan jawaban, "Jadikanlah dia [kakekJ sebagai

salah seorang dari mereka, dan hapuslah suratku). Ad-Darimi juga

meriwayatkan dengan 'sanad yang kuat dari Asy-Sya'bi, dia

mengatakan, *-'i\'*.t jl-rHura(.o i.r:- ,* dlc$ i)'S
'o.t-ii. rlJ( ^-bili t) ,q." "ult t*ib1 ,'do #t 4 ,i?l Qbnu Abbas
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pernah mengirim surat kapada Ali -sdat itu lbnu Abbas sedang

berarla di Bashrah-, "sesungguhnya telah dihadaplmn kepadalat

[masalah bagian warisanJ lwkek dan enam saudara laki-laki." Maka

Ali mengirin iawaban kepadanya, "Berikan kepada sang kakek 1/7,

tapijanganlah engkau berikan itu kepada seorang pun setelahnya.")

Dia juga meriwayatkan dengan sanad yang shahih hingga

Abdullah bin Salamah, rj,rtL a;fr,P gi',Slr'ffiuk t\?'ot dBahwa

Ali menetapkan bagian ka.tcek seperti saudara laki-laki, sehingga

menjadi yang keenam). Diiwayatkan juga riwayat yang senrpa dari

jalur Ibrahim An-Nakha'i dari Ali. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

dari jalur lairurya, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, ,i)lL$ rq d, ;i'^fi

4llt 
";rlt 

,pZtl (Bahwa dia memutuskan [bagian warisanl seorang

kakek d.an enam saudara laki-laki, lalu memberiknn l/6 bagian

kepada kakek). Yazid bin Harun meriwayatkan hadits serupa dalam

lr,rtab Al Faraidh, dari Muhammad bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dari

Ali. Muhammad bin Salim ini adalah periwayat yang lemah. Masih

ada riwayat-riwayat lainnya dari Ali yang akan dikemukakan nanti.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari jalur Isma'il bin Abi Khalid,

dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan, l,!ir t l;li e. Jf" ttg Vbt U:r'

f:;.'dtl;- z;thi)t'u bi "8; rt,:rg.q tt ;, lnwritakan kepadatat,

bahwa Ali memposisikan anak-anak labi-laki dari saudara lakiJaki

bersama t<akek seperti posisi bapak-bapak mereka. Namun tidak ada

seorang sahabat pun yang melalwftan ini selainnya). Diriwayatkan

dari jalur As-sari bin Yahya, dari Asy-sya'bi, dari Ali seperti

perkataan jamaah.

Tentang riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ad-Darimi

meriwayatkannya dengan sanad yang shahih hingga Abu Ishaq As-

Subi'i, dia mengatakan, 'r-?i-iri:lfr 4-,b 6* 9? ,tb *t
WT*; ,r;;ar j,;i S ltltq"j e 1;i;'i.y et- !, * U. ,>*:jt
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t1rr3 t4L\ 
-Ae?t 

qlli (Aku pernah masuk ke tempat Syuraih, dan saat

itu di sisinya ada Amir -yafui Asy-Sya'bi- dan Abdurrahman bin

Abdutlah -yaloi Ibnu Mas'ud-, untuk menanyakan tentang

pembagian warisan seorang perempuan dari kami yang bernama Al
Aliyah. Dia meninggalkan suaminya, ibunya, saudara laki-laki
sebapak dan kakelvtya). Lalu disebutkan kisalurya, dan di dalamnya

disebutkan, at#',y'9-A a"vl *fJur'fi ,Jud" o,ki- tie i;:;;? t i6
(ui si 2fi y. lt x" fu"h'€&t'&\,Jut ilet -t:t>\i ,p7ar3

gl)Jx,JuJr,i,ij',y c:tllt h rg.6 'r,i'7*':; gX:r #t* g\).,H
. , , i,, n.,

F4*3-jFn:) ,-fi-' (Alcu kemudian menemui Ubaidah bin Amr -yang
mana ada yang mengatakan, di Kufah, tidak ada orang yang lebih

mengetahui tentang pembagian warisan daripada Waidah dan Al
Harits Al A'war-, maka aku pun bertanya kepadanya, dia berkata,
"Jika kalian mau, maka aku sampaikan kepada kalian tentang

pembagian yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud mengenai ini.
Dia menetapkan untuk suami tiga bagian dari setengah, untuk ibu l/j
dari sisa, yaitu 1/6 dan pokok harta, untuk saudara laki-laki satu

bagian, dan untuk knkek satu bagian.")

Diriwayatkan kepada kami dalam kitab Al Faraidh karya

Sufyan Ats-Tsauri dari jalur An-Nakha'i, dia berkat^, lt to} .#tg
|t+ ;b Jri'll.L-li-bt osf;- (tlmar dan Abdultah trdak menyukai

mengutamakan ibu daripada kakek). Sa'id bin Manshur dan Abu
Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sama lagi

shahihhingga Ubaid bin Nadhlah, dia mengatakan, )W j.tj jL'o'k

,F)\ {n ".u& u'd t:*; ',,ailt ok'oi',,,J'^*.6 r?li {'a;it gqg;-

(Umar dan lbnu Mas'ud membagi kakek ketilm bersama saudara-

saudara laki-laki selama antara dia dan yang 1/6 itu baik baginya

dari berbagi dengan saudara-saudara laki-laki). Muhammad bin
Nashr juga meriwayatkan redaksi seperti itu namun dengan tambahan,
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i-"-ui ,r.u e.$ 
'!iE tig ,lsiu. ri;if ii ir rJrJ 6 :rrr /i J* *'di j

iirr ii U*'ie:ti )r4#tii'u { t-?',-ur ,t5S;-'u( ;:t'^E t; aV'1\ g *'(Kemudnn'r*or'' l**ri* ,ui* t 
"pon 

euiion' ir-; iri;
berpandangan kecuali kami telah memangkas hak kakek. Jika suratlat

ini sampai kepadamu, maka berilah dia bagian ketika bersama

saudara-saudara labi-laki, selama yang sepertiga itu baik baginya

dari pembagian merekn." Setelah itu Abdullah menerapkan hal itu).

Muhammad bin Nashr meriwayatkan dengan sanad yatg
shahih hingga IJbaidah bin Amr, dia berkata, i*!\ t';e.ir, #-tg
'$t;Jbt'ow r!:irr g A r*t;E'j ,ou:ilr #" "e o€],,ilr
iJ .',tt r'o$b,6 -rt$ * 6 ta dp ir$'j .oiisr 

^vz:ti 
*-:u ti;+i

*?td4*i fir'u dl*i *d, eqi:a:$i> (Dra *,"*brri
kakek ketikn bersama saudara-saudara laki-laki I/3. Sementara Umar

memberinya I/6. Kemudian Umar mengirim surat kepada Abdullah:
"Sesungguhnya kami khawatir telah memangkns hak kakek. Karena

itu, berilah dia 1/3." Kemudian Ali datang ke sini -yalcni Kufah-,
lalu memberinya l/6. Waidah berknta, "Pendapa"t mereka berdua

yang sepakat lebih aht sukai daripada pendapat berbeda dari salah

seordng mereka. "). Selain itu, diriwayatkan juga dari jalur Ubaid bin

Nadhlah dengan redaksi, ,u"l,ilt d Jf-: p aii' ur:rt ,Ft€ $?'ot

fit jti$ i ,.,,:ill *r; on !, *"oti (Bahwa Ati pernah memberi

bagian 1/3 kepada l@kek kemudian berubah menjadi 1/6. Dan bahwa

Abdullah pernah memberi kakek 1/6 kemudian berubah meniadi l/3).

Adapun riwayat dari Zaid bin Tsabit, Ad-Darimi

meriwayatkannya dari jalur Al Hasan Al Bashri, dia berkata, it-;i ttis
tt

*-iir dl r *ti'yl^jjt'! /" (Zaid menyertakan kakek bersama

, ordoro- r oudar a' y ang l aki-l aki dalam I / 3). AlBaihaqi meriwayatkan

dari jalur Ibnu Wahab, bahwa Abdunahman bin Abi Az-Zinad

mengabarkan kepadaku, dia berkata: Abu Az-Zinad mengambil
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risalah ini dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dan dari para pemuka

keluarga Zaid bin Tsabit, lalu disebutkan kisah yang di dalamnya

disebutkan, bahwa ZaidbinTsabit mengatakan, JtiiT'1i'oi *ft o'&1

F.t'|),H f) fl*rb. sil3at"o1 ,s:t * os, ,l.tilt s, &i pt*,
(Menurut pendapatku, saudara-saudara laki-laki lebih berhak

terhadap harta warisan saudara mereka daripada kakek. Sedangkan

menurut Umar, kakek lebih berhak terhadap harta warisan anak

s audar any a darip ada s audara-s audarany a).

Ibnu Hazm meriwayatkan dari jalur Ismail Al Qadhi, dari

lsma'ii bin Abi IJwais, dari Ibnu Abi Az-Zinad, dari ayahnya, dari

Kharijah binZaid,, dari ayahnya, dia berkata, 
ntJi;:*|i'of 

*itbrS
'otri- rlfi *iur1$X" -t q- q'#t Vi otSt ,lt rJr 6; &i *t*,
"#44J i-*li r:-rS ):,-3 'b 

(Atlenurut pendapatlat, bahwa saudara-

saudara laki-laki tebih berhak terhadap harta warisan saudara

mereka daripada kakek. Sedangkan Amirul Mulvninin 
-yalcni

Umar- memberi mereka berdasarknn banyak atau sedikitnya jumlah

saudara).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada perbedaan penukilan riwayat

dai Zaid. Abdtrrazzaq meriwayatkan dari jalur lbrahim, dia berkata,

i?|rt ,it,l1i$,,t.il' i* rif ,g.iii ,)y;Xl\ t'qt !f- Z6';i. ,tt;btr

9*t\'ei ?\i b g?lu e?-s ,ei 
'b 

ti j ytu.L\i aqt ,:d.t r;

* "iit'{ ?il. ei # r:r t'3,,alts.iV1\ L t i- t :, :r.i+ti (Zai d bin

Tsabit menyertaknn kakek bersama saudara-saudara laki-laki dalam

1/i, bila mencapai I/3, maka dia memberikan itu kepadanya,

sedangkan untuk saudara-saudara lalci-laki adalah sisanya. Dia iuga
memberi bagian kepada saudara laki-laki sebapak, kemudian

dikembalikan kepada saudaranya. Dia pun memberikan bagian

kepada saudara-saudara dari bapak bersama saudara-saudara laki-

laki sekandung, sementara saudara-saudara sebapak tidak mewarisi,

dan juga tidak memberikan bagian lcepada saudara seibu bersama
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kakek).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hanya Zaid dai kalangan sahabat

yang menyamakan kakek dengan saudara-saudara laki-laki sebapak

bersama saudara-saudara laki-laki sekandung. Sementara banyak ahli
fikih yang mengambil pendapatnya dalam masalah pembagian

warisan menyelisihi pendapatnya yang ini, karena saudara-saudara

sebapak tidak mewarisi ketika bersama saudara-saudara sekandung.

Oleh sebab itu, tidak ada artinya memasukkan saudara-saudara

sebapak bersama mereka, karena hal itu akan mengurangi hak kakek

dalam pembagian. Ibnu Abbas pemah menanyakan hal itu kepada

Zaid, maka dia pun berkata, 'sebenarnya, aku mengatakan itu
berdasarkan pendapatku, sebagaimana engkau berkata dengan

pendapatmu'."

Ath-Thahawi berkata, "Malik, Asy-Syaf i dan Abu Yusuf
berpendapat seperti pendapat Zudbin Tsabit mengenai bagian kakek
jika ada saudara-saudara laki-laki sekandung bersamanya, mereka

berbagi bersama dari yang sepertiga selama pembagian itu baik
baginya. Jika bagian Il3 itu baik baginya maka bagian tersebut

diberikan kepadanya, sementara saudara-saudara laki-laki sebapak

tidak mendapat bagian ketika bersama kakek, dan tidak pula anak-

anak dari saudara-saudara laki-laki walaupun sekandung. Jika bersama

kakek dan saudara-saudara laki-laki terdapat salah seorang ashhabul

furudh (orang yang mendapat bagian yang telah ditentukan dalam Al
Qur'an), maka dimulai dengan mereka, lalu kakek diberi 1/3 dari

bagran itu, dari ll3 yang tersisa, dan dari 116, dan tidak kurang dari

116 kecuali pada kondisi akdariyyah (istilah ini muncul karena

berkaitan dengan salah seorang wanita bani Akdar. Menurut sebagian

ulama, masalah akdariyah 
-yang 

artinya kotor atau mengotori-,
cukup mengotori madzhab ZudbinTsabit karena pemah memberikan

keputusan warisan yang bertentangan dengan kaedah-kaedah faraidh

yang masyhur)."

Dia juga berkata, "Hisyam meriwayatkan dari Muhammad bin
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Al Hasan, bahwa dia tidak berpendapat mengenai bagran untuk kakek.

Abu Yusuf mengatakan, 'Ibnu Abi Laila mengambil pendapat Ali
mengenai bagran warisan untuk kakek. Sementara madzhab Ahmad

menyatakan, bahwa kakek sebagai salah satu saudara laki-laki. Jika

bagian 1/3 baik baginya, maka dia mengambilnya, setelah itu bersama

dzu fardh (orang yang mendapat bagian yang telah ditentukan)

mengambil lagi dari pembagian sebagai saudara laki-laki, atau l/3
sisanya, atau 116 dari keseluruhan'."

Akdariyyah yang diisyaratkan tadi adalah yang disebutkan

murabba'ah al jama'alt,karena mereka sepakat, bahwa itu berjumlah

empat, tapi mereka berbeda pandangan mengenai porsi

pembagiannya, yaitu: suami, ibu, saudara perempuan dan kakek.

Untuk suami diberikan 1/2, untuk ibu diberikan ll3, untuk kakek

diberikan 1/6 dan untuk saudara perempuan diberikan 1/2. kri bisa

dibagi menjadi dua puluh tujuh bagian, yaitu: untuk suami diberikan

9, untuk ibu diberikan 6, untuk saudara perempuan diberikan 4, dan

untuk kakek diberikan 8.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas,

,-p.f jt 5;4i (Berikanlah warisan).penjelasannya telah dipaparkan

sebelumnya. Kaitannya dengan masalah ini, hadits ini menunjukkan

bahwa sisa harta warisan setelah bagian yang ditentukan, dibagikar:.

kepada kerabat yang paling dekat hubungannya dengan si mayit.

Selain itu, karena kakek merupakan yang paling dekat, maka dia

didahulukan.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini dijadikan dalil oleh orang

yang menyerikatkan kakek dan saudara lakilaki karena merupakan

orang yang paling dekat hubungannya dengan si mayit. Buktinya, dia

mewarisi sendirian karena wala', dan karena dia tidak menempati

posisi anak dalam hal menghalangr ibu untuk memperoleh 1/3 kepada

1/6. Selain itu, dekatnya hubungan kakek dengan si mayit, karena

mayt itu adalah anak dari anaknya, dan dekatnya hubungan saudara
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laki-laki dengan si mayit, karena maytt itu adalah anak bapaknya.

Sedangkan hubungan karena anak lebih kuat daripada karena bapak,

sebab anak bisa mewarisi sendirian, dan bapak dikembalikan kepada

bagran 1/6. Hubungan karena bapak tidak demikian, yang mana status

ashabah-nya saudara laki-laki adalah ashabah-nya anak, sedangkan

status ashabah-nya kakek adalah ashabah-nya bapak. Sedangkan

hubungan karena anak lebih kuat daripada karena bapak dalam hal

warisan. Juga, karena porsi bagran saudara perempuan adalah ll2 bila
sendirian. Oleh sebab itu, tidak dapat digugurkan oleh keberadaan

kakek, sebagaimana halnya anak perempuan. Dan juga, karena

saudara laki-laki adalah ashabah-nya saudara perempuannya. Beda

halnya dengan kakek, dengan kekuatan status ashabah-nya dia bisa

menggugurkannya."

As-Suhaili berkat4 "Kakek adalah asal, n:rmun saudara

saudara laki-laki dalam hal warisan lebih kuat sebabnya daripada

kakek, karena dia lebih dekat dengan perwalian bapak, maka status

anak merupakan sebab terkuat dalam hal warisan. Jika ada kakek yang

mengatakan, 'Aku yang turut melahirkan (menurunkan) si mayit',
maka dikatakan kepadany4 'Yang engkau lahirkan adalah bapalarya

si mayit. Dan bapaknya si mayat itu juga telah melahirkan beberapa

orang saudara, maka sebab mereka lebih kuat'. Sementara anaknya

anak bukanlah anak kecuali sebuah perantara walaupun secara mutlak

terkait dengan hubungan peranakan."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas

tentang keutamaan Abu Bakar, yang penjelasarurya telah dipaparkan

pada pembahasan tentang keutamaan para sahabat.

"* -ig':t- ,l*i (Lebih utama 
-atau 

beliau mengatakan-

lebih baik). Ini adalah keraguan dari periwayat. Demikian juga

redaksi, f.i i2l5 *ig "ri- r:1iipi (Mendudulrtran kakek sebagai bapak -
atau dia mengatakan- memutuskannya sebagai bapak).
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,"-fpr, ;3t ;i'A',pi,;i\

10. Bagian Warisan Suami ketika Bersama Anak Laki-Laki dan

Lainnya

i);rus3 ,fijrir irr iu tnz?nt *a, {& it ,f
zl o 9 , o,;iii V'Ji ,{,N,'$;"'+ic u; u\t*,i'$A

t**4 ;.ti ,p.;;lr,p':
.!s,t PHt g'r')s

6739. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Dulu, harta warisan

diberikan untuk anak, sedangkan wasiat untuk kedua ibu-bapak.

Kemudian Allah menghapus apa yang dikehendaki-Nya dari hal itu,

lalu menetapkan bagian untuk laki-laki seperti bagian untuk dua

perempuan; menetapkan untuk kedua ibu-bapak masing-masing

seperenam; menetapkan untuk istri seperdelapan dan seperempat; dan

menetapkan unfuk suami setengatr dan seperempat."

Keterangan lladits:

(Bab bagian warisan suami ketil(a bersama anak laki-laki dan

lainnya). Maksudnya, ptra atrli warisnya, sehingga suami tidak gugur

dengan kondisi apa pun, kecuali keberadaan anak mengalihkannya

untuk mendapatkan ll2 bagran menjadi 1/4.

Di sini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbat, iu5

U:t:.t*,'e27t'UtSi ,{L JYS, (Dulu, harta warisan adalah untuk

anak, sedangkan wasiat untuk kedua ibu-bapak). Maksudny a, harta

yang ditinggalkan oleh maylt. Ini telah dikemukakan pada

pembahasan tentang wasiat, dan penjelasannya juga telah saya

kemukakan di sana, termasuk sanad dartmatan-nya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Tujuan Imam Bukhari berdalil
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dengan hadits Ibnu Abbas ini meskipun dalil dari ayat lebih jelas

adalah unfuk menunjukkan sebab furunnya, dan untuk menyatakan

bahwa ayat itu sesuai dengan zhahirnya, tidak ditakwilkan dan tidak

dihapus hukumnya."

. As-Suhaili menyatakan bahwa pada ayat yang menghapusnya,

ht'3(}';- (Allah mensyariatkan fmewajibknnJ kepadamu), adaisyarat

yang menunjukkan kesinambungannya. Oleh karena itu, diungkapkan

dengan fi'l (kata kerja) yang menunjukkan kesinambungan. Ini
berbeda dengan ayat-ayat lainnya. Dalam surah Al Baqarah ayat 180

yang dihapus hukumnya disebutkan , t:1b:4Jt ini'r:z; rs1.'€ -:* *
tp'lf (Diwajibknn atas kamu, apabila seorang diantara kamu

kedatangan [tanda+andal maut, jika dia meninggalkan harta yang

banyak).

,J:IJ 6{a 17t1 ,F,i-$,h: @*etapkan untuk kedua ibu-

bapak masing-masing seperenaz). As-Suhaili menyatakan bahwa

hikmah memberikan bagran 116 kepada kedua ibu-bapak dan

menyamakan antara keduanya adalatr unfuk kesinambungarr, sehingga

bagian itu tidak dikurangi dari keduanya walaupun anak-anak si mayat

jumlahnya banyak. Sedangkan bagran keduanya disamakan dalam hal

ini dengan keberadaan anak atau saudara, karena masing-masing

berhak terhadap si mayit atas didikan dan sebagainya. Kemudian

bapak dilebihkan daripada ibu ketika tidak ada anak dan saudara,

karena bapak mempunyai kelebihan memberi nafkah, bantuan dan

sebagainya. Sementara gantinya bagi sang ibu yang dilebihkan

daripada bapak dalam hal berbaktinya si anak ketika si anak masih

hidup.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Qatadah, dari

sebagian ulama, bahwa bapak menghalangi saudara laki-laki dan

mengambil bagian mereka. Karena dia yang memegang urusan

pernikahan dan naflcah mereka, sedangkan ibu tidak.
t

I
*
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11. Bagian Warisan Istri dan Suami ketika Bersama Anak Laki-
Laki dan Lainnya

,f ,f & p; ht 'u ;nt J'y, ,* i,SC ft ,i;-:.u o-ri *
;, ci'r;r oy i ,'yi'J * t\q'u- ot;r I ,y zirt
t-groL:,-, ej *Lht .V lnr J'y, ;* ,"*';;Au re

.tCc, * pt Li t,V't, t4=1.

6740. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW

menetapkan (diyat) pada janin seorang wanita dari bani Lahlran yang

meninggal karena keguguran dengan hamba sahaya, baik laki-laki

maupun perempuan. Kemudian wanita yang diputuskan untuk

membayar denda hamba sahaya itu meninggal, lalu Rasulullah SAW
memutuskan bahwa warisannya menjadi milik anak-anaknya dan

suaminya, sedangkan diyatnya menj adi tanggungan ashabah-nya."

Keterangan Hadits:

(Bab bagian warisan istri dan suami ketika bersama anak laki-

laki dan lainnya). Maksudnya, ptr& ahli waris lainnya, sehingga tidak

menggugurkan warisan salah satu dari keduanya dalam kondisi apa

pun, tetapi keberadaan anak mengalihkan porsi bagian suaminya dari

ll2 menjadi l/4, dan mengalihkan porsi bagian istri dari 1/4 menjadi

1/8.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah

mengenai kisah seorang wanita yang memukul wanita lainnya 
-yang

tengah hamil- sehingga menyebabkan keluarnya janin yang tengah

dikandungnya, laiu wanitayang memukul itu meninggal. Setelah itu

Nabi SAW menetapkan denda untuk janin itu berupa seorang budak,

dan denda itu menjadi tanggungan ashabah wanita yang memukul itu,
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sedangkan harta warisannya menjadi hak anak-anak dan suaminya.

Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tent4ng diyat.

Dalil dari hadits tersebut untuk judul bab ini sangat jelas, karena

warisan wanita yang memukul itu menjadi hak anak-anak dan

suaminya, bukan untuk ashabah-nya yang menanggung denda

tersebut. Jadi, suami mewarisi bersama anaknya. Demikian juga jika
yang meninggal adalah sang bapak, maka ibu mewarisi bersama anak-

anak. Seperti itulah pendapat yang diisyaratkan oleh Ibnu At-Tin.

Demikian juga bila ada ashabah tanpa. adanya anak.

12. Bagian \[arisan Saudara-saudara Perempuan ketika Bersama

Anak-Anak Perempuan sebagai ashabah

?tr ,"t-; ]nt Jy, * ,b ,b U\e q. *b ,Jv #\i q
q ,;6,i,* ir'"i i[,';Ary ,-F.>r,'-r'Ar *i *,

.*i Y' ht,* itt J';i * rb T"- rt
6741. Dari Al Aswad, dia A"r{^ta "Mu'adz bin Jabal

memutuskan pada kami di masa Rasulullah SAW, setengah bagran

unfuk anak perempuan dan setengah bagran untuk saudara

perempuan." Kemudian Sulaiman berkata, "Memufuskan pada kami,"

tanpa menyebutkan "padtmasa Rasulullah SAW."

*?nt ,J-;'nlt ,r*;; rlb."#\':.It i3 Jv :Ju ,i:i ,f
#.yi,!;)At fiY1p:, # 

^ :f;;, 
t;t[rf;

6742. Dari Huzail, dia berkata, "Abdullah *"rr"**,
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'sungguh aku akan menetapkan padanya berdasarkan ketetapan Nabi

SAW'. Atau dia mengatakan, 'Nabi SAW bersabda, 'Untuk anak

perempuan setengah (I/2), untuk anak perempuan dari anak lakiJaki

seperenam (I/6), sedangknn sisanya untuk saudara perempuan' ."

Keteransan Hadits:

(Bab bagian warisan saudara-saudara perempuan ketika

bersama anak-anak perempuan sebagai ashabah). Ibnu Baththal

berkata, "Mereka sepakat bahwa saudara-saudara perempuan adalah

ashabah anak-anak perempuan, sehingga mereka mewarisi apa yang

tersisa setelah bagian anak-anak perempuan. Karena itu, orang

meninggal yang tidak meninggalkan selain seorang anak perempuan

dan seorang saudara perempuan, maka anak perempuan memperoleh

712, dan saudara perempuan memperoleh 1/2 sisanya berdasarkan apa

yang terkandung dalam hadits Mu'adz. Bila dia meninggalkan dua

anak perempuan dan seorang saudara perempuan, maka bagi kedua

anak perempuan adalah 213, dan bagi saudara perempuan adalah

sisanya. Bila dia meninggalkan seorang anak perempuan, seorang

saudara perempuan dan seorang anak perempuan dari anak laki-laki,

maka anak perempuan memperoleh 112, anak perempuan dari anak

laki-laki yang menggenapkan 213, dan saudara perempuan

memperoleh sisanya.

hi berdasarkan apa yang terkandung dalam hadits Ibnu

Mas'ud, karena anak-anak perempuan tidak mewarisi lebih datl 213.

Tidak ada yang menyelisihi ini selain Ibnu Abbas, karena dia

mengatakan, 'Untuk anak perempuan diberikan ll2, dan sisanya untuk

ashabah. Sedangkan untuk saudara perempuan tidak ada bagian'.

Demikian juga untuk dua orang anak perempuan memperolehZl3, dan

untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperti bagian yang lalu,

sedangkan sisanya untuk ashabah. Jika tidak ada ashabah, maka

sisanya dikembalikan kepada anak perempuan atau anak-anak
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perempuan. Hal ini sudah dikemukakan sebelumlya."

Dia juga berkat4 "Tidak ada seorang pun yang sependapat

dengan Ibnu Abbas mengenai hal ini selain ahli zhalnr. Dalil jamaah,

batrwa tidak ada anak dalam firman Allah surah An-Nisaa' ayat 176,
"*t'it"nl'i e',:lS r:3]t yl (Jika seorang meninggal dunia, dan dia

tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan),

sebenarnya adalah sebagai syarat penetapannya yang mana para atrli

waris saling berbagi. Jadi, bukan untuk memberikan hak waris secara

mutlak. Jika syarat itu tidak ada, maka ketetapan ini gugur. Tapi hal

ini tidak berarti menghalangr untuk mewarisi dengan makna lainnya,

sebagaimana yang disyaratkan dalam warisan saudara laki-laki dari

saudara perempuannya ketika tidak ada anak, yaitu dia mewarisinya
bila saudara perempuannya itu tidak mempunyai anak.

Mereka juga telah sepakat, bahwa saudara laki-laki
mewarisinya ketika bersama anak perempuan, sebagaimana ketetapan

l/2 dalam bagran warisan untuk suami dengan syarat tidak ada anak.

Ini tidak menghalanginya untuk mendapat setengahnya ketika

bersama anak perempuan, sehingga dia bisa memperoleh ll2 bagqan

itu sebagai fardh (bagran yang telatr ditentukan), dan setengah lainnya
sebagai ashabah, bila dia sebagai anak paman. Demikian juga saudara

perempuan."

*t *Xt, oY. !, ,)?3 # ,tb"F'rr-rt€4 #,L&iu'C
(Kemudian Salman berkata, "Memutuslcan pada lcami," tanpa

menyebutlran "pada masa Rasulullah SAW.') Yang mengatakan ini
adalah Syu'batr. Sedangkan Sulaiman ini adalah Al A'masy. Riwayat

iu maushul dengan sanad tersebut. Kesimpulannya, Al A'masy lebfh

dulu meriwayatkan hadits ini dengan menetapkan redaksi, ;-iO ;O
'F} l*?tt b ttr J?t (Pada masa Rasulullah SAW sehingga

menjadi marfu' menurut pendapat yang kuat dalam masalah ini.

Setelah itu dia meriwayatkan juga tanpa redaksi ini sehingga menjadi
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mauquf. Al Ismaili meriwayatkan dari Al Qasim bin Zakaiya, dari

Bisyr bin Khalid, gurulya Imam Bukhari, di dalamnya disebutkan

seperti itu, hanya saja dia berkata: Sulaiman mengatakan setelah, iL!

r'+6ir @l Qasim berkata), dan Muhammad bin Abdil A'la

menceritakan kepada kami, Khalid menceritakan kepada kami, dengan

sanad-nya,dengan redaksi, Lir Stj U* t;A (Mu'adz memutuskan

demikian kepada kami).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini telah dikemukakan pada bab

bagian warisan untuk anak-anak perempuan, dari jalur lainnya, dari Al

Aswad bin Yazid, dia mengatakan, ,tfiii ti,i $ur\;.iA SVt

,F:'o-b a$i* (Mu'adz bin Jabal datang kepada kami di Yaman

sebagai pengajar dan pemimpin, lalu kami menanyakan kepadanya

tentang seorang laki-laki). Setelah itu disebutkan haditsnya.

Redaksinya menunjukkan bahwa hal itu terjadi pada masa Nabi SAW,

karena Nabi SAW yang mengangkatnya menjadi pemimpin Yaman

sebagaimana yarLg telah dinyatakan pada pembahasan tentang zakat

dan lairurya.

Abu Daud dan Ad-Daraquthni meriwayatkan dari jalur ketiga,

dari Al Aswad, or7 titt 'tsl 
6olrro Mu'adz memberikan warisan) lalu

disebutkan haditsnya, dengan tambahan, ^JJt'?tt ,)b lt'Et {ur$
"* *, fU"J (Dia di Yaman, sementara saat itu Nabi Altah SAW

masih hidup). Ad-Daraquthni mempunyai riwayat lain dari jalur

lairurya, dari Al Aswad dengan redaksi, A' iFi ,e;.;itJ qt ?*

*i #h, oU (Mu'adz datang kepada kami ketika Rasulullah SAW

mengutusnya) lalu disebutkan haditsnya secara ringkas. Inilah riwayat

yang paling jelas dalam masalah ini.

Hadits berikutnya telah disebutkan berserta penjelasannya

pada empat bab sebelumnya, yaitu dari jalur Syu'batr, dari Abu Qais.

Di dalamnya disebutkan kisatr Abu Musa, dan di dalamnya dia
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meraastikan dengan ungkapan, F}*p h' & ,it :t*rgl,rlf\'
(Swtgguh alru akan menetapkan dengan ketetapan Nabi SAn.
Sedangkan ungkapan, Fi * -lo?nt & t-.3r i$ ,i'6 11 (ltau dia

berkata, "Nabi SAW bersabda.') adalah keraguan dari sebagian

periwayat, atau mayoritas periwayatnya menetapkan tambahan. Dalam

riwayat Waki' dan lainnya dari Suffan yang dikemukakan oleh An-
Nasa'i dan lairurya disebutkan, *h, o* )t l*j rP d.W,Pi,
iJJ (Afu akan memberikan ketetapan dengan apa yang telah

ditetaplran oleh Rasulullah SAW dalam masalah itu).

Yang dimaksud dengan ketetapan adalah fatwa, karena saat itu
Ibnu Mas'ud belum menjadi qadhi dan bukan sebagai gubernur (amir

atau pemimpin).

13. Bagian Warisan Saudara-Saudara Perempuan dan Saudara-

Saudara Laki-Laki

,* ,yt ,J6 &ht ur., tic'c-; :)u ,-t9il1 ;. rZJ JL

,* yp U7 :iiGi,:p-i fi *, *. \t * *lt
i'Ji ."-rV1t ,).CL.,:, ,5;:, t;- ,Lrta tiii t'*r'u

't')At
6743. Dari Jabir RAo dia berkata, '\Iabi SAW pematr datang

ke tempatku, saat aku sedang sakit. Kemudian beliau minta

diarnbilkan air wudhu, lalu beliau berwudhu, kemudian memercil&an

air wudhunya kepadaku, hingga aku pun siuman. Aku kemudian

berkata, 'Walrai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai saudara-

saudara perempuan', maka turunlah ayat tentang faraidh (pembagian

warisan)."
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Keteransan lladits:

(Bab bagian warisan saudara-saudara perempuan dan

saudara-saudara taki-laki). Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir

yang telah disebutkan di permulaan pembahasan tentang faraidh

(pembagian warisan). Intinya, perkataan Jabir, ttr;1..J, tJ|fl
(Sesungguhnya alan mempunyai saudara-saudara perempuan). hi
menunjukkan batrwa dia tidak mempunyai anak. Penulis

menyimpulkarurya sebagai saudara. Dikemukakarulya "saudara-

saudara perempuan" dalam hadits ini untuk menyatakan keberadaan

mereka.

Ibnu Baththal berkata, 'Mereka sepakat bahwa saudara-

saudara sekandung atau sebapak tidak dapat mewarisi ketika bersama

anak dan seterusnya ke bawah. Mereka juga tidak dapat mewarisi

ketika bersama bapak."

Namun mereka berbeda pendapat mengenai bagian saudara-

saudara ketika bersama kakek, sebagaimana yang telah diisyaratkan.

selain itu, untuk satu orang saudara perempuan memperoleh 712, dart

untuk dua anak perempuan atau lebih memperoleh bagian 2/3. Untuk

saudara laki-laki, bila lebih dari satu orang maka dibagi sama rata"

Jika saudara-saudara itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka

bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan'

sebagaimanayang ditetapkan oleh nash A1 Qur'an. Mengenai hal ini

tidak ada perbedaan pendapat kecuali mengenai suami,. ibu, dua

$audara perempuan seibu dan seorang saudara laki-laki kandung'

Jumhur berpendapat bahwa mereka diserikatkan, sementara

Ali, Ubai dan Abu Musa tidak menyerikatkan saudara apabila mereka

itu sekandung bersama saudara-saudara seibu saja, karena mereka

adalah ashabah,bahkan bisa jadi mereka menghabiskan seluruh harta.

Demikian pendapat yang dikemukakan oleh sejumlah ulama Kufah.
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14. di'i','t t!r^3;l 9\$Kl,t e'#"Xu' f ,:,:ttr!;u.

,p, sk 0,6 ,u, q';fribtql'$3 ,:rj 6 L'",a:.q,! Ui ui
,F\, br'Jr, f@ir.;,r,t*riF1r;G ,tl: ,'!j ql,G' ril6
W :* F,.hti ,r'.i*t 'rf ;< h, *ruMereka meminta fatwa

kepadamu (tentang kalatah).z Katakanlah, uAllah memberi fatwa
kepadama tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak
mempunyoi anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maku
bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang
ditinggalkannya, don saudaranyo ysng laki-laki mewarisi (seluruh
harta saadara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak Taapi
jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua
pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris
ita terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka
bagian seorang saudara laki-laki sama d.engan bagian dua saudara
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadama, agar kamu
tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (An-Nisaa'

[al: 17Q

:rt1Jt,t; \Fh rl;l f
.<$3' d'#-io' f 'oJr:E-i)

674y'.. Dari Al Bara' RA, dia berkata, *Ayat terakhir yang

ditunrnkan adalatr aktrir suratr fui-Nisaa', 'Mereka meminta fatwa
lrepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa
lrepadamu tentang lcalalah' ."

2 Kalalah ialah orang meninggal yang tidak meninggalkan bapak dan anak
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Keterangan Hadits:

(Bab mereka meminta fatwa kepadamu {tentang kalalahJ.

Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah). Pada

bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Bara' yang berasal dari

jalur Abu Ishaq, darinya, iitr .1i Uy'l-; :,tAt 9jJ," qe dl { -ti
iyiS' ,J 6H (Ayat terakhir yang diturunkan adalah akhir surah An-

Nisaa', "Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang knlalahJ'

Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah.")

Maksud Imam Bukhari adalah, ayat ini merupakan nash tentang

warisan saudara. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Al Marasil dari

jalur lainnya, dari Abu Ishaq, dari Abu Salamah bin Abdurrahman

dengan redaksi, rl-ji'1[- l'6 ;J$ tijy3r 6 .1' jr-j [ ,iri6 ,kt,q
z.j,)f ',*tt;i tl'rJ.ry 13 (Seorang taki-taki datang lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, apa itu kalalah?" Beliau menjawab, "Orang yang tidak

meninggalkan anak dan tidak pula orang tua, sehingga ahli warisnya

adalah kalalah.')

Dinukil dalam l<ttab Shahih Muslim, dari Umar, bahwa dia

pernah menyampaikan pidato, kemudian berkata, Ff & .r"rl t3f X il
*L ibtiIr e'&tt6'P)rr i' .J- 1' 

'J?3|>rrtiti,i:$tb't*

or--J;rrr,J ii dgjr uiSr 'r'i;!:ilr-!i ,i6i *)b d*\,P
{sesungguhnya alat tidak alcan meninggalkan sesuatu pun dari kalalah

setelahku yang alw anggap sangat penting. Dan alu tidak pernah

merujuk kepada Rasulullah SAW seperti yang alat rujuk kepadanya

mengenai kalalah, sampai-sampai beliau menekankan jarinya ke

dadalru sambil berkata, "Tidaklah cuhrp bagimu ayat an-nisf yang

terdapat di akhir surah An-Nisaa'?')

Ada perbedaan pendapat mengenai penafsiran kalalah.

Menurut Jumhur, kalalah adalah orang yang tidak meninggalkan anak

dan tidak pula orang tua. Kemudian terjadi perbedaan pendapat

mengenai kalalah yang meninggalkan seorang anak perempuan dan
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seorang saudara perempuan, apakah saudara perempuan mewarisi

ketika bersama anak perempuan? Demikian juga kakek, apakah status

kakek menempati posisi bapak sehingga saudara tidak mewarisi ketika

bersamanya?

As-suhaili berkata, "Al Kalaalah berusal dari kata al ikliil
(mahkota) yang meliputi kepala. Karena al kalaalah adalah pewaris

yang melipati ashabah, yaitl meliputi si mayit dari kedua sisi. Ini

adalah bentuk mashdar seperti halnya kata al qaraabah. Kerabat

mayt disebut al kalaalah, dalam bentuk mashdar, sebagaimana

mereka menyebutkan kata qaraabah, yakni yang mempunyai

hubungan kerabat. Jika dimaksudkan sebagai mashdar, maka kalimat

yang digunakan adalah, waritsuuhu an kalaalah (mereka mewarisinya

secara kalalah). Kata al kalaalah juga untuk sebutan para ahli waris

sebagai kiasan."

Dia juga berkata, "Tidaklah benar perkataan orang yang

mengatakan, bahwa al knlaalah adalatr al maal (harta), atau al mayyit

(mayat), kecuali bila dimaksudkan sebagai penafsirannya sebagai

makna tanpa melihat kepada hakikat lafazhnya. Yang menakjubkan,

bahwa lralalah pada ayat pertama dari surah An-Nisaa' dinyatakan

bahwa saudara tidak mewarisinya bersama anak perempuan, padahal

tidak terjadi pembatasan dengan redaksi, :;t e-j!A (tidak memiliki

anak). Dan ini hanya membatasi pada ayat kedua, sementara saudara

.$erempuan bisa mewarisinya ketika bersama anak per.empuan.

Ftikmahnya, ayatyang pertama diungkapkan dengan redaksi, OtJ 0b

h;; f: (Jika seseorang meninggal, baik laki-laki) mengindikasikan

cakupannya terhadap seluruh harta. Oleh sebab itu, kata &Jii tidak

perlu dibatasi, seperti halnya firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat

i'i6,"$t r4 ilJ- t o\Wi $i @an saudaranya yang taki-laki mewarisi

{seluruh harta saudara perempuanJ, jika dia tidak mempunyai anak).

.Sdaksudnya, rneliputi warisannya.
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Adapun ayat kedua, yang dimaksud dengan walad adaiah anak

laki-laki, sebagaimana yang telah dipaparkan. Pada ayat ini tidak

diungkapkan dengan tata Li;ja, karena itulah saudara perempuan

mewarisi ketika bersama anak perempuan."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Berdalil dengan ayat kalalah

untuk menyatakan bahwa saudara-saudara perempuan adalah

ashabah, sangat lemah, karena yang dikenal pada ayat-ayat faraidh,

bahwa syarat yang disebutkan adalatr yang terkait dengan porsi bagian

yang ditentukan, bukan ahli warisnya. Dari sini dapat difahami, bahwa

bila syaratnya tidak ada, maka berubahlah kadar porsi-porsi warisan.

Di antaranya ditunjukkan oleh firman-Nya dalam surah An-Nisaa'

ayattt, 3\'i fiil i,fi,fi, '^J otr o\'!:i Q ir"3fu' t"e lrt:,.6{y;-r*
'c-ii, .jl$'lr;l iru (Dan untuk'kedua ibu-bapak, bagian masing-

masing seperenam'dari harta yang ditinggalkan, jilra dia fyang
meninggatJ mempunyai anak. Jil(a dia fyang meninggalJ tidak

mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapahrya [sajaJ,

maka ibunya mendapat sepertiga).

Di sini tampak perubahan porsi bagiannya, sementara yang

mewarisinya tidak berubah. Demikian juga porsi bagian untuk suami

dan porsi bagian untuk istri. Dengan ini dikiaskan porsi untuk saudara

perempuan, yaitu setengah bagan jika si mayt tidak mempunyai

anak, tapi jika si mayt mempunyai anak, maka kadamya berubah,

namun status pewarisnya tidak berubah. Memang tidak ada kadar

yang berubatr kecuali karena ashabah. Dan ini berarti saudara

perempuan tidak dapat mewarisi ketika bersama anak laki-laki,

sedangkan yang lain tetap pada asalnya."

Hal ini sudah dikemukakan pada pembatrasan tentang ayat Al

Qur'an yang terakhir turun, yaitu di akhir tafsir suratr Al Baqarah.

Al Karmani berkata, "Ada perbedaan pendapat mengenai yang

terakhir turun. Al Bara' mengatakan, penutup suratr An-Nisaa',
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sementara Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana yang telah

dikemukakan di akhir surah Al Baqarah, ayat riba. Ini adalah

perbedaan pendapat yang berkembang di kalangan sahabat, namun

tidak seorang pun dari keduanya yang menukil pendapatnya dari Nabi

SAW. Oleh karena itu, kemungkinarurya masing-masing menyatakan

b erdasarkan dugaannya. "

15. Bagian Warisan Dua Ariak Paman, Salah Satunya adalah

Saudara Seibu dan yang Lain adalah Suami

/ t ^/ , t t I .t+, -4 
l-o-o c_rJ*J ,i;)At e),

Ali berkata, "IJntuk suami memperoleh setengah harta

warisan, untuk saudara laki-laki seibu seperenam, dan sisanya dibagi

rata untuk mereka berdua."

:"rt-,j;airt & it J;, Ss ,is ii; iur 'ab:,6;;^ ,r) f
- t , , 

t 
- , o roi e , c c )d:#}J; lr-; '!;)'ot1 ;t ,Wi"o',ry'iru);)i (1

t .{: ;i\i ,:^yr riu Gt?')ik '!; fi ,;oit
6745. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bsrsabdq 'Alat lebih utama bagi orang-orang mulcrnin daripada diri
.wzerela sendiri. Karena itu, barangsiapa meninggal dan

:;aeninggalkan harta, maka hartanya itu untuk para maula ashabah.

i)an barangsiapa meninggal tanpa meninggalkan anak dan tidak pula

orang tua, dan dia meninggalkan keluarga dan tanggungan, maka aku

adalah walinya, maka hendaknya alat dipanggil untuknya' ."

Al Kall artinya keluarga.

l*n jG
.,,.o

.Olr-a.)

?\iu rn,

t o !.c

.J#I ,Jfl
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;u.t;)t tt;rlf :Jss &rY"\t,*Ut* *e lt*
..t5 J-:, J t'x',;a.t;lt *; 6'W1U
,,

6746. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Berikanlah warisan kepada orang-orang yang berhak menerimanya,

kemudian sisa warisan diberilcan kepada ahli waris laki-laki yang

paling berhak."

Keterangan lladits:

(Bab dua anak paman, salah satunya saudara seibu dan yang

lain suami). Gambarannya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita,

lalu lahir darinya seorang anak laki-laki (misalnya si A), kemudian dia

menikah lagi dengan wanita lain, lalu lahir darinya seorang anak laki-

laki (misalnya si B), kemudian dia menceraikan istri keduanya yang

kemudian dinikatri oleh saudaranya, lalu lahir darinya seorang anak

perempuan (misalnya si C). Anak perempuan ini (si C) adalah saudari

kedua seibu dan sekaligus anak pamannya (bagt si A), lalu anak

pertama ini (si A) menikatri anak perempuan ini (si C) yang juga

sebagai anak pamannya. Tak lama kemudian dia (si C) meninggai

dunia dengan meninggalkan dua anak pamannya (yaitu si A dan si B).

1u.;l.W.,#6i,;,ilr ili, *$ ,:,-iblr gii[.,i,Sti,6 <eu

berlrata, "Untuk suami setengah bagian, untuk saudara laki-laki seibu

seperenam bagian, dan sisanya dibagi rata untuk merekn berdua.')
Artinya, suami diberi ll2harta warisan karena kedudukannya sebagai

suami, sedangkan yang lain diberi 1/6 karena kedudukannya sebagai

saudara laki-laki seibu. Lalu sisa l/3 dibagikan kepada keduanya

sebagai ashabah, sehingga yang pertama totalnya mendapat 213

bagran sebagai bagtan yang telah ditentukan dan karena ashabah, dan

yang lain mendapat 1/3 bagian sebagai bagim yang telah ditentukan

dankarena ashabah.

FATIIUL BAARI _ 581



Atsar ini diriwayatkan secura maushul kepada Ali RA oleh

Sa'id bin Manshui dari jalur Hakim bin Ghaffal, dia mengatakan, ,;i
61;..-v.'Jr# l$\ypi ?\\: V):) Ltrli (o ,;;.1si {yy e Cr\
u; 'jd g? J\,y't6 ,u;ii rlf i Lv titi ?\iU tt'rGq\'.i.o,st
l:i:>,iui roii ,j,i ,l' ?6r,Jui riirt S;:r'u f\r'ri irr qr$i ,*i
\,9.6 *r 41 gt).i$'e,i,i (1' lq e fr,A'tf '@ r6l1i
LJ-e:i, 'vi;. u, .t'j,r,t'Jr lti a t:, ,-i;it vilr &t "j (syuraih

pernah dihadapkan dengan masalah seorang wanita yang meninggal
dunia dengan meninggalkan dua anak pamannya, salah satunya

suaminya dan yang lain adalah saudara seibu. Maka Syuraih
menetaplran 1/2 untuk suami, dan sisanya untuk saudara seibu.

Kemudian merelw forang-orang yang mengajukan pertanyaan iniJ
menemui Ali, lalu disampaikan hal itu kepadanya, maka Ali pun
mengirim utusan kepada Syuraih, lalu berlmta, 'Tentang yang engknu

tetapkan itu, apakah berdasarkan Al Qur'an atau Sunnah dari
Rasulullah?" Syuraih menjawab, "Dengan Al Qur'an." Uusan itu
berkata, "Yang mana?" Syuraih berkata, "Dan orang-orang yang
nempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak [waris
mewarisiJ di dalam Kitab Allah." Utusan itu kemudian berkata,
"Apakah Allah menyatakan bahwa untuk suami 1/2 dan untuk
saudara sisanya?" Kemudian Syuraih pun memberikan l/2 untuk
swami dan 1/6 untuk saudara, lalu sisanya dibagi rata di antara
fuduanya).

Yazid bin Harun dan Ad-Darimi meriwayatkan dari jalur Ai
llarits, diamengatakan, oirt *'o1.,'ii ,P.ll.Lf C.^:rA f ,,f.le *ei
l*z{ui * '1, ,qia os \\r it;j;Jut ,k jcir ifu iti ;pi iti
W.'d.6'ei' F ,ril' lti,, 1\i gti pernah dihadapkan dengan

masalah warisan dua anak paman, yang mana salah satunya saudara

seibu. Lalu dikatakan kepadanya, bahwa Abdullah memberikan

seluruh harta kepada saudara seibu. Mendengar it u, Ali pun berkata,
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"Semoga Allah merahmatinya karena dia sungguh seorang yang

fuqih. Seandainya alat, pasti aku berikan kepada saudara seibu l/6,
kemudian [sisanyal aku bagi rata antara keduanya.")

Ibnu Baththal berkata, "Zaidbin Tsabit dan jumhur sependapat

dengan Ali. Sementara Umar dan Ibnu Mas'ud mengatakan, 'Semua
1166 -yakni yang tersisa setelatr dikurangi bagian suami- diberikan
untuk orang yang mempunyai dua sebab kekerabatan, yaitu bagrnya

adalah l/6 sebagai fardh (bagian yang ditentukan) dan 1/3 dari sisa

sebagai ashabah'."

kri juga merupakan pendapat Al Hasan, Abu Tsaur dan Ahlu
Zhahir. Mereka berdalih dengan ijma' mengenai dua orang bersaudara
yang mana salah satunya saudara sekandung si mayit dan lainnya
saudara sebapak. Dalam kasus ini, saudara kandung mendapat seluruh
harta karena hubungannya lebih dekat, karena (selain sebapak) dia
juga seibu. Dalil jumhur seperti yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari
pada hadits Abu Hurairah yang dikemukakan dalam bab ini dengan

redaksi, {A-;h dr.L3.dd if '!jj'r.rti';,.i (Karena itu, barangsiapa

meninggal dunia dan meninggalkan harta, malm hartanya itu untuk
para maula ashabah). Yang dimaksud dengan maula ashabah adalah
anak-anak paman (sepupu, anak paman dari pihak bapak). Mereka
disamakan dan tidak ada yang dilebihkan atas lainnya. Demikian juga
pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tafsir mengenai firman-
Nya dalam surah Maryam ayat 5, F.t$',n 4r;t l;, dlt {Oon

sesungguhnya alru khawatir terhadap mawaliku sepeninggolanlal.
Maksudnya, anak-anak pirman.

Kalaupun mereka berdalil dengan hadits lainnya yang

disebutkan dalam bab ini dari hadits Ibnu Abbas, 'r;a;:rat'c--!;; W

t't ,Y,t j\\5.6emudian sisa warisan diberikan kepada ahli waris

taki-taki yang paling berhak),maka jawabnya bahwa dilihat dari segi
ta'shib (sebagai ashabah), maka keduanya sama. Maksudnya adalah
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berikanlah harta warisan itu kepada yang berhak menerimanya, yakni

berikanlah kepada ashhabul furudh (orang-orang yang berhak

menerimanya dengan bagian yang telah ditentukan) hak mereka,

kemudian jika masih tersisa, maka diberikan kepada yang palfurg dekat

(hubungarurya dengan si mayat). Karena suami telah mengambil
bagiannya yang telah ditentukan, dan saudara seibu juga telah

mengambil bagiannya yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sisanya

dibagikan secara ta'shib (sebagai ashabah), dan untuk ini keduanya

adalah sama. Mereka juga sependapat mengenai tiga orang saudara

seibu, yang mana salah satunya anak paman, bahwa untuk ketiganya

diberikan l/3, dan sisanya diberikan kepada anak paman.

Al Maziri berkata, "IJrutan ta'shib (perwarisan karena

ashabah) adalah: anak, kernudian bapak, lalu kakek. Maka anak lebih

utama daripada bapak walaupun bagiannya yang ditetapkan

bersamanya adalah 116. Dia lebih utama daripada saudara dan anak-

anaknya, karena mereka bernasab secara bersama-sama dengan bapak

dan kakek. Bapak lebih utama daripada saudara dan kakek, karena

mereka bernasab oleh adanya dirinya, sehingga mereka gugur dengan

keberadaannya. Kakek lebih utama daripada anak-anak saudara,

karena dengan keberadan mereka dia berkedudukan sebagai bapak,

dan dari paman juga, mereka bernasab. Saudara dan anak-anak

mereka lebih utama daripada paman dan anak-anaknya, karena ta'shib

saudara dilandasi oleh unsur saudara, sedangkan paman dilandasi oleh

unsur kakek.

Demikianlah urutan mereka dengan kedekatan yang berbeda-

beda. Karena itu, yang paiing dekat (hubungannya dengan si mayit),

seperti saudara bersama anak-anak mereka dan paman bersama anak-

rnak rnereka, derajat dan kedekatan mereka sama. Sementara salah

satunya memiliki kelebihan, misalnya karena faktor saudara kandung

(seibu-sebapak) atau saudara sebapak, maka dia lebih didahulukan.

Demikian juga perihal anak-anak rnereka, dan perihal paman serta

anak-anak mereka, jika ada kelebihan dari kesamaan sehingga
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keduanya menjadi berbeda, misalnya dua anak p:rman yang mana
salah satunya saudara seibu, maka kesamaan itu tetap berlaku.
sehingga, anak paman yang seibu itu mengambil sisa harta warisan
setelah dikurangi bagian tertentu untuk suami.,,

kri juga merupakan pendapat Umar, Ibnu Mas,ud, Syuraih, Al
Hasan, Ibnu Sirin, An-Nakha'i, Abu Tsaur, Ath-Thabari, Daud dan
dinukil juga dari Asyhab.

sementara Jumhur menolaknya. IVlereka berkata, "saudara
seibu rnendapat bagiarmya yang telatr ditentukan, lalu sisanya dibagi
rata antara keduanya."

Ferbedaan gambaran ini adalah dengan didahulukannya
saudara kandung atas saudara sebapak berdasarkan unsur kesamaan
dan kelebihan. Karena syaratnya adalah terdapat makna yang sesuai
dengan unsur ta'shib, yaifu saudara kandung menyertai saudara
kandungnya dalam hal kedekatan yang ,terkait dengan ta'shib.Ini jelas
berbeda dengan gambaran tersebut.

;t*lb q#ur;'tlsi (Atu tebih utama basi orang-orans

mukmin daripada diri mereka sendiri). Daram riwayat Al Ashili di
sini disebutk an, 6| 11'&r:::t esffi-istri beliau adalah ibu-ibu mereka).

Iyadh berkata, "Itu adalah tambahan redaksi pada hadits ini,
dan tidak ada maknanya di sini."

"J ,*\\ (Maka hendalcnya aku dipanggil untulotya). Ibnu

Baththal berkata, "Itu adalah lam amr (hunrf lam yang menunjukkan
makna perintatr). Asalnya berharakat kasirah, dan biasanya di-sulam-
kan bersama hw$ fa' dan wau. penyebutan huruf alif setelah ain
dibolehkan, seperti halnya kalimat, ,#]Lltil 'g1i'".Jf getum

sampaikah kepadamu, padahal berrta-berita itu berkembang).
Asalnya, kata OLJti tia* dibaca dengan huruf ya' karena jazm..

Maknanya, maka panggillah aku untuknya agar aku penuhi
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(keperluan) keluarga dan tanggungannya.
, . !._o

Ju*Jt :SSJI 1lt Kall artinya keluarga). Redaksi penafsiran ini

disebutkan di akhir hadits ini dalam riwayat Al Mustamli dan Al
Kasymihani. Asal makna al katt adalah beban berat, kemudian kata ini
digunakan untuk mengungkapkan setiap perkara yang sulit; Al lyaal
adalah anggota keluarga.

Penulis kitab At lsas berkata, "Kalimat, kalla basharuhu

(perrglihatannya tumpul atau melernatr). Sedangkan kalimat, kalla an

al amr artinya jiwanya tidak tergerak untuk perkara itu. Kalla
kalaalatan artinya tidak mencapai kekerabatan."

Hadits Ibnu Abbas yang dicantumkan pada bab ini telah

dijelaskan pada pennulaan perrbatrasan tentang faraidh.

16. Duwil Arhoam

ot? 'iti"(;<,-ij c,io i,$t:t- J1T&,lEtt>1t*;.1 I
g ji ts'jl,'n f-;l,,J:t'i.,:*iJ\i L ; *-pt r i*,* o r|qJ;:t
*lr$';;s *r'*vh, &'dtei Cr?\.*.,

.(i;(J,rij ;.':so e$i> qX :Jv <,).ti tit;r'J<$)

6747. Dari Ibnu Abbas, *Bagt tiap4iap (harta peninggalan

:fari harta yang ditinggaltran ibu bapak dan karib kerabat) Kami
jadikan pewaris-pewarisnya ... Dan (jika ada) orarrg-orang yang
ifutmu telah bersumpah setia dengan mereka." (Qs. An-Nisaa' [4]: 33),

dia berkata: Dulu, ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah, orang

Anshar mewarisi orang Muhajir yang tidak ada hubungan rahim tapi

Xcarena persaudaraan yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW di antara

rnereka. Kemudian ketika tunrn ayat, *Bagi tiapliap (harta
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peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib
kerabat), Kami jadikan pewaris-pewarisnya," beliau bersabda, "Dia
dihapus oleh ayat, 'Dan Qika ada) orang-orang yang kamu telah

bersumpah setia dengan mereka'."

Keterangan Hadits:

(Bab dzawul arhaam). Maksudnya, penjelasan tentang hukum
dzawil arhaam, apakah mereka mendapat warisan atau tidak? Mereka
itu ada sepuluh golongan, yaitu:

1. Paman dari pihak ibu

2. Bibi dari pihak ibu

3. Kakek dari pihak ibu

4. Anak dari anak perempuan

5. Anak dari saudaraperempuan

6. Anak perempuan dari saudara laki-laki

7. Anak perempuan dari paman pihak bapak

8. tsibi dari pihak bapak

9. Paman yang seibu dengan bapak

10. Anak laki-laki dari saudara lakilaki seibu, dan yang

merupalcan keturunan dari mereka.

Orang yang manyatakan batrwa mereka mewarisi, berkata,
"Anak-anak mereka anak-anak dari anak perempuan, kemudian anak-

anak dari saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-
laki, kemudian paman dari pihak bapak, bibi dari pihak bapak, paman

dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu. Jika ada dua yang sama derajatnya,
maka didahulukan yang lebih dekat kepada yang memiliki bagian
tertentu atau ashabah."

*"1\|5tV ,iarl C.\'di (Alat berkata kepada Abu (Jsamah,
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"Idris menceritaknn kepada kalian.") Dia adalah Ibnu Zaid bin
Abdurrahman Al Audi, ayahnya Abdullah, sedangkan Thalhah adalah

gurunya, yaitu Ibnu Musharrif. Pada pembahasan tentang tafsir, Imam

Bukhari menisbatkannya dari riwayat Ash-Shalt bin Muhammad dari

Abu Usamah, di bagian akhirnya dia mengatayal, 
'z*'U,e"ft'V

l_aft';, ftfll $j garX mendengar dari Thalhah, dan Abu Usamah

dari ldris). Sementara di sini dia menyatakan dengan yang kedua.

Dalam riwayat Abu Daud dari Harun bin Abdullah dari Abu Usamah

disebutkan , gth-i 't t^tJb 6:b '$i i. 
'.aiy er, Qdris bin Yazid

menceritakan kepadaku, Thalhah bin Musharuif menceritakan kepada

kami). Seperti itu pula hadits yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari

Al Hanjani, daxi Abu Kuraib, dari Abu Usamah. Demikian juga

redaksi dalam riwayat Ath-Thabari dari Abu Kuraib.

',* o:tyr4lir iti ,;ri .1$lcJ c'io'u-;ntr - ,).ti &W)
* Vt.iT d' ,?ttJ, y: e:! b'rt'€,pr'61z,\i L;-aryar 6;s
ctt-ilO u;.lt:> t4:rt-J :lS 1Q,r; tu;;'J5J:t) iy t"to ,'i*. *i * ht

$;r-+f (Bagt tiap-tiap [harta peninggalan dari harta yang

ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatJ, Kami jadikan pewaris-

pewarisnya." - "Dan [jika adal orang-orang yang kamu telah

bersumpah setia dengan mereka." Dia berkata: Dulu, ketika kaum

Ivluhajirin datang ke Madinah, orang Anshar mewarisi orang Muhajir
yang tidak ada hubungan rahim tapi karena persaudaraan yang

dipersaudarakan oleh Nabi SAW di antara mereka. Kemudian ketika

turun ayat, uBagi tiap-tiap fharta peninggalan dari harta ltang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatJ, Kami jadikan pewaris-

pewarisnya, " beliau bersabda, "Dia dihapus oleh ayat, 'Dan fiika
artal orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

rnereka'.") Ibnu Baththal berkata, "Demikian yang dicantumkan

dalam semua naskah, yaitu: (FLdf crlil U*t:l t#6LJ (Dia dihapus

oleh ayat, 'Dan fiika adal orang-orang yang kamu telah bersumpah
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setia dengan mereka'.) Padahal yang benar, bahwa yang dihapus

adalah ayat,'pkr-;-i ,>l-lrl $-irj (Dan fiika adal orang-orang yang

kamu telah bersumpah setia dengan mereka). Sedangkan yang

menghapus adalah, ,ttt, vi+'Sii| @agi tiap-tiap [harta peninggalan

dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatJ, Kami
jadikan pewaris-pewarisnya). Dalam riwayat Ath-Thabari disebutkan

keterangannya dengan redaksi, '4 (dt1, g;A 
J3-l> a-1i 9# A:i il;

(Ketika turunnya ayat ini, 'Bagi tiap-tiap [harta peninggalan dari
harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib k*abatJ, Kami jadikan

pewaris -pewarisnya', ayat itu dihapus)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang jaminan,

telah dikernukakan penafsiran dari riwayat Ash-Shalt bin Muhammad,

dari Abu Usamah, seperti yang dinisbatkan kepada Ath-Thabari, maka

penisbatannya kepada riwayat yang terdapat dalam riwayat Imam

Bukhari adalatr lebih utama. Di samping itu, ada faidatr lainnya yang

terkandung pada redaksiny4 yaitu: tJit 1i.ti t!t+ J$)) (Bagi tiap-

tiap fharta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan

karib kerabatJ, Kami jadikan pewaris-pewarisnya." Maksudnya, para
ahli waris). Di sini kata al mawaall ditafsirkan dengan al waratsah

(para ahli waris). Dia mengisyaratkan bahwa ayat, prJjl cr:tiO ;-;{ri
(Dan fiika adal orang-orang yang kamu telah bersumpah setia

dengan mereka) adalah yang pertama kali hendak ditafsirkan juga. kri
ditegaskan bahwa disebutkan dalam riwayat Ash-Shalt, i-)Jtt ri,i P
ctJib (Kemudian dia berkata, "Dan fiika adal orang-orang yang

kamu telah bersumpah setia dengan mereka. ') Sedangkan ungkapan

lainnya dihapus, sehingga tampak rumit seperti yang dikemukakan

oleh Ibnu Baththal.

Ibnu Al Manayyar telah menjawabnya dalam kitab Al
Hasyiyah, dia berkata, "Kata ganti pada kalimat, tSrLJ (yakni kata
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ganti yang sebagai obje$ kembali kepada aJl8,3 (persaudaraan),

bukan kembali kepada 1fli layat), dan kata ganti pada kalimat, q:e'J
yang berfungsi sebagai fa'il mustalir (pelaku yang tidak disebutkan

secara redaksional) kembali kepada redaksi, ,).tT tA;+ ,fJ,: (Bagi tiap-

tiap [harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan

lrarib kerabatJ, Kami jadiftan pewaris-pewaisnya). Sementara

redaksi, gs--rj .* i;{tt (Dan [iilca adal orang-orang yang kamu

telah bersumpah setia dengan mereka) sebagai badal dari kata ganti

tersebut. Redaksi asalnya adalah, ketika turun ayat, j.(i t;11r'J?J3

{Bagi tiapliap [harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu

bapak dan karib kerabatJ, Kami iadiftan pewaris-pewarisnya), dia

menghapuskan ayat, iS,.---f o&'i-;n$ (Dan [iika adal orang-orang

yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka)."

Al Karmani berkata, *Subjek kalimat, r#t*' -J adalah, L;JjL;i,

sedangkan lafazh,b:rjib U-l:*berada pada posisifathah karena tidak

ditampakkannJa Cl."
Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam redaksi hadits ini juga

terdapat kerumitan lainnya, yaitu ungkapan: i;4v$ttlrt^ t\\ o;
(orang Anshar mewarisi orang Muhajir). Dalam riwayat Ash-Shalt,

redaksi ini disebutkan sebaliknya. Al Karmani menjawabnya, bahwa

yang dimaksud dengan penetapan warisan antara keduanya adalah

secara umum.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang lebih tepat kata, '$tb-l\i

drbaca fathah karena berfungsi sebagai maf'ul muqaddam (obj ek yang

ietak katanya didahulukan), sehingga dengan begitu kedua riwayat ini

rnenjadi senada. Dalam riwayat Ash-Shalt ada kerumitan ketiga, yaitu:

t;71;#t1,i( e:,r;l;-;lrt1('Dan fiika ad.al orang-orang yang kamu

telah bersumpah setia dengan mereka", dad. pertolongan). Secara
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zhahir, kalimat Pt nterkait dengan kalimat F-4f 'o'$b,padatral

sebenarnya tidak demikian, tapi terkait dengan kalimat, }4n J'i:fit
(Maka berilah kepada mereka bagiannnya).

Abu Kuraib telah menjelaskan ini dalam riwayatnya. Hadits ini

juga diriwayatkan oleh Abu Daud dari Harun bin Abdullah dari Abu

Usamah. Riwayatnya telah dikemukakan pada pembahasan tentang

tafsir surah An-Nisaa' dengan berbagai jalur periwayatannya, serta

pembahasan tentang hukum bersumpah setia tersebut dan

penghapusarulya, sehingga tidak perlu diulang lagi.

Maksud dikemukakarulya hadits ini di sini, bahwa firman

Allah, d,r; &, J$:, (Bagi tiapliap [harta peninggalan dari harta

yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatl, Kami jadikan

p ewaris-pew arisnya) menghapuskan hukum warisan yang ditunjukkan

telah bersumpah setia dengan mereka).

Ibnu Baththal berkata, 'Mayoritas ahli tafsir berpendapat,

bahwa yang menghapus firman Allah, p.-ilf ot& Glt (Dan [iika

adal orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan merekn)

adalah firman-Nya yang terdapat di dalam surah Al Anfaal ayat 75,

#,iit'W r6l'1i tiJl lorong-orang yang mempunyai hubungan

kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada
yang bukan kerabatJ)."

Demikian juga yang dinyatakan oleh Abu Ubaid dalam kitab

An-Nasikh wa Al Mansukh.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga yang diriwayatkan

olah Abu Daud dengan sanadyanghasan dari Ibnu Abbas.

Ibnu Al Jauzi berkata, "segolongan ahli hadits meriwayatkan

hadits ini dari hafalan merek4 sehingga ada ungkapan mereka yang

kurang, terutama yang non Arab, sehingga tidak menampakkan
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keindahan redaksi seperti pada lafazh -lafazh hadits ini."

Maksud hadits tersebut adalah, Nabi SAW telah

mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar, lalu

mereka saling mewarisi karena ikatan persaudaraan itu. Mereka

menganggap bahwa itu termasuk dalam firman Allah, c,t.t*3O i;lti

dengan mereka). Kemudian ketika turun firman Allah, 7t;\\\ tiJl

i' yt f e *rd'rl'f#a:;. (Orang-orang yang mempunyai hubungan

kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya [daripada
yang bukan kerabatJ di dalam kitab Allah), dihapuslatr warisan antara

orang-orang yang saling bersumpah setia, namun unsur saling

menolong, saling melindungi dan berwasiat untuk mereka tetap ada.

Dalam riwayat Al Aufi dari Ibnu Abbas terdapat keterangan

tentang sebab warisan mereka, dia mengatakan, $eJ' .,J Szlr OS

'J d\s d:tbr,4t yrlu\.'p Sz1r,>u$$,iaut* ylt yir*b-
o i.,o! ..," .. t, !ot rrr: .t-. .ct ti "'zt-.1 " .'-, .o.11. ' ' 4

t-J17 ,f.t",i'u U3:;J-t:jr<t Gi*J ii.+iB }(J6-i o3ib i-;\)Up ,":€

GL$ '# 1ilr,.7ug e f,Stt'n$a.?6lti tj:?t> (Dutu, di masa

jahiliyah, seorang laki-lahi bisa bernasab dengan laki-laki lain
sehingga menjadi pengilainya. Bila laki-laki itu meninggal, harta

warisannya menjadi hak karib kerabatnya, sedangkan pengikutnya itu
tidak mendapat apa-apa, lalu turunlah ayat, 'Dan fiika adal orang-

orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah

irepada rnereka bagiannnya'. Maka mereka pun memberinya bagian

dari harta warisannya. Kemudian turunlah ayat, 'Orang-orang yang

?nernpunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap

$esamanya fdaripada yang bukan kerabatJ di dalam kitab Allah'.
Lalu ayat i.tu pun dihapus).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Al Aufi adalah periwayat yang

iemah, sedangkan riwayat Imam Bukhari adalah yang shahift dan bisa
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dijadikan sandaran. Pengoreksian redaksi telah tampak dari riwayat itu
sendiri, dan sebagian periwayatnya mendahulukan sebagian lafazh
daripada lafazh lainnya serta membuang sebagiannya. Sementara

sebagian periwayat lainnya mengemukakannya secara konsisten, dan

itulah yang bisa dijadikan sandaran.

trbnu Baththal berkata, '?ara ahli fikih berbeda pendapat

tentang warisan dzawil arham, yaitu mereka yang tidak mempunyai
bagian tertentu dan bukan sebagai ashabah. Para ulama Hijaz dan

Syam nnenyatakan bahwa mereka tidak mendapat warisan, sementara

para ahli ilmu Kufah, Ahmad dan Ishaq menyatakan batrwa mereka
mendapat warisan."

Mereka berdalil dengan firman Allah, A1'#"7e'fii $1it
(Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu

s ebagi anny a lebih b erhak terhadap s es amanya fdarip ada yang bukan

kerabatJ), dan yang lainnya berdalil, bahwa yang dimaksud itu adalah

orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dalam Al Qur'an. Karena
ayat Al Anfaal bersifat umum, sementara ayat pembaglan warisan
menafsirkannya. Jrgq berdalil dengan sabda Nabi SAW, 'tt; '!j i
,t"-4 (Barangsiapa yang [meninggal denganJ meninggalknn harta,

maka [harta ituJ untuk ashabahnya). Mereka sepakat untuk
meninggalkan zhahirnya redaksi, lalu menjadi harta yang ditinggalkan
oleh orang yang dimerdekakan sebagai warisan untuk ashabah tanpa
disertai para maula-nya. Jika tidak ada ashabah maka itu diberikan
kepada paramaula-nya tanpa disertai dzawul arham.

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang warisan merek4
Abu tlbaid berkata, "ulama kak berpendapat bahwa yang tersisa dari
dzawil furudh dikembalikan kepada dzawil furudh jika tidak ada
ashabah, jika tidak demikian maka kepada dzawil furudh dan
ashabah. Jika mereka tidak ada rnaka dikembalikan kepada dzawil
arham. Sementara Ibnu Mas'ud memposisikan setiap dzu rahim pada
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?j

posisi orang yang menyambungkannya (menyebabkannya mempunyai 
a

hubungan dengan si mayit)."

Dia meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia menjadikan i

paman dari pihak bapak sebagai bapak, dan bibi dari pihak ibu sebagai :

ibu, lalu membagi harta di antara mereka menjadi tiga bagian. Dia :

juga meriwayatkan dari Ali, bahwa dia tidak mengembalikan (sisa *

warisan) kepada anak perempuan, tapi ibu tidak demikian' Di antara

dalil-dalil mereka adalah hrditr, U afi 1 ;i'uyiar go*an fdari :;

pihak ibuJ adalah pewaris bagi yang tidak mempunyai ahli waris).Im 
:

adalah hadits hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya.

Namun dalil ini mendapat sanggahan, bahwa kemungkinan :

maksudnya adalah apabila sebagai ashabah, dan kemungkinan yang 
:

dimaksud hadits tersebut adalatr barang bawaannya, yaitu seperti

ungkapan, 'i U" 1 AV ".#r (sabar adalah siasat bagi yang tidak s

rnempunyai siasat). Kemungkinan juga bahwa yang dimaksud adalah 
l

sultan, karena sultan adalah khaal al muslimin Qtamanrrya kaum

muslimin). Kemungkinan-kemungkinan ini dikemukakan oleh Ibnu Al
Arabi. :
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17. Warisan Anak Li'an3

* dt i: e ^{qt ;l Y'*tLi :c-iiL?nr *>, * it ,f
F) *?'tJ*';t ofi ,u{s,r err *: * ?rt

.r?;1. ",rSt'6l1rt 
^,{1.

6748.Dari Ibnu Umar RA, bahwu ,.or*, laki-laki pernah

me-li'an istrinya pada masa Nabi SAW dan tidak mengakui anaknya.

Lalu Nabi sAw memisahkan keduanya dan menasabkan si anak

kepada si wanita."

@:
(Bab warisan anak li'cr). Maksudnya, keterangan tentang

warisan yang diperoleh seorang wanita dari anaknya yang menjadi

korban li'an. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu

Umar secara ringkas tentang peristiwa li'an. Penlelasan tentang hadits

ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang li'an. Dinwayatkan

3 Li,an adalah suami menuduh istrinya beruina dengan berkata kepadanya,

"Aku melihatnu berzina", atau dia tidak mengakui bay yang dikandung istrinya

berasal darinya, kemudian kasusnya dibawa ke hadapan hakim Ketika di hadapan

hakim suami diminta supaya mendatangkan bukti-bukti yang menguatkan

tuduharmya, yaitu empat orang salcsi yang bersaksi bahwa mereka melihat istrinya
berzina. Jika suami tidak dapat mendatangkarmya, maka hakim memberlalrukan

li'ankepada keduanya. Di mana suami bersaksi sebanyak empat kali dan berkata,

"Aku blrsaksi dengan menyebut nama Allah bahwa aku melihat istriku telah

berzina" atau 'Janin yang dikadungnya itu bukanlah berasal dariku." Kemudian di

akhiri dengan berkata, "Laknat Allahjatuh kepadakujika aku termasuk orang-orang

yang berdusta." Jika istrinya mengaku bahwa dia telah beruina, maka dia dijatuhi

hukuman had, akan tetapi jika dia tidak mengakuinya, maka dia bersaksi sebanyak

empat kali dan berkata, "Aku bersaksi dengan menyebut narna Allah bahwa suamiku

tidak melihatku berzina", atau "janin yang ada dalam rahimku berasal darinya."

Kernudian di akhiri dengan mengatakan, "Kemurkaan Allah untulku jika suamiku

termasuk orang-olang yang benar." Setelah itu hakim memisahkan keduanya dan

keduanya tidak boleh rujuk untuk selamanya.
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juga dari jalur lainnya secara panjang lebar dari Ibnu Umar, dan dari

hadits Sahal bin Sa'ad. Inti yang dimaksud di sini adalah redaksi, .3oj(
gfpu.il (Dan dia menasabkan si anak kepada si wanita). Para ulama

salaf berbeda pendapat mengenai makna penasaban kepada ibunya

karena mereka telah sependapat, bahwa tidak ada warisan antara dia

Diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa keduanya

mengatakan tentang anak dari wanita yang di-/i 'an, ,Jl'zW'^*b

-:iit'#i (Ashabah-nya adalah ashabah ibunya, dia mewarisi

mereka dan mereka juga mewarisinya). Hadits ini diriwayatkan oleh

Xbnu Abi Syaibah. Demikian juga yang dikemukakan oleh An-Nakha'i
dan Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan juga dari Ali dan Ibnu Mas'ud, bahwa keduanya

rnenetapkan ibunya si anak sebagai satu-satunya ashabah, sehingga

seluruh harta warisiumya dapat diberikan kepadanya. Bila si ibu
ineninggal lebih dulu daripada si anak, maka harta si anak menjadi
hak ashabaft ibunya. Demikian juga pendapat yang dikemukakan oleh

sejumlah ulama, di antaranya: Al Hasan, Ibnu Sirin, Makhul, Ats-
Tsauri dan Ahmad dalam suatu riwayat.

Diriwayatkan dari Ali, bahwa anak dari wanita yang di-li'an
mewarisi ibunya dan saudara-saudaranya seibu. Jika masih ada sisa

harta maka diserahkan ke baitul mal" Ini juga merupakan pendapat

Zaid bin Tsabit, jumhur ulama dan para ahli frkih Amshar.

Malik berkata, "Demikian aku mengetahui pendapat para ahli
ilmu."

Dia meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Orang-orang

KuIah mengirim utusan ke Hijaz pada masa Utsman untuk

rnenanyakan tentang harta warisan anak dari wanita yang diJi'an,
rnaka rnereka mengabarkan bahwa harta itu menjadi hak ibunya dan

ashabah ibunya."
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Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dari Ali, bahwa dia mernberi

pewarisan kepada wanita yang di-/i'an dart menjadikannya sebagai

ashabah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Riwayat pertama lebih populer di

kalangan para ahli faraidh."

Ibnu Baththal berkata, "Perbedaan pandang3n ini berpangkal

dari hadits pada bab ini, yang mana disebutkan , iii;.Jiu;;j1r'6jll 1Oo"

dia menasabkan si anak kepada si wanita). Sebab, ketika dia

dinasabkan kepada ibunya, maka terputuslah nasab ayahnya, sehingga

dia menjadi seperti orang yang tak berayah yang tergolong anak-anak

wanita tunasusila."

Abu Daud meriwayatkan dari riwayat Makhul secara mursal,

dan dari riwayat Amr bin Syr'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia

mengatakan, 'H w)* $\.li;llsr iJbt* pi # J'' op ,it ,p
rh;i:. (Nabi SAW menetapkan harta warisan anak dari wanita yang di-

li'an untuk ibunya dan untuk para ahli waris ibunya setelah ketiadaan

ibunya).

Al Baihaqi berkata,'iRiwayat ini tidak valid."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini dinilai hasan oleh At-

Tirmidzi dan dinilai shahih oleh Al Hakim, namun di dalam sanad-

nya terdapat Umar bin Ru'bah yang diperdebatkan kredibilitasnya.

Imam Bukhari berkata, "Ini perlu ditinjau lebih jauh."

Sementara jamaah menilainya tsiqah. fuwayat ini memiliki

hadits pendukung lainnya dari hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan

oleh Ibnu Al Mundzir dari jalur Daud bin Abi Hind, dari Abdullatr bin

llbaid bin Umair, dari seorang laki-laki penduduk Syam, k rir Lf

iit *.1 ln;. i,\ .yr r;at ru, *V h, (Bahwa Nabi SAW menetapkan

untuk ibunya, dia setara dengan bapalotya dan ibunya). Dalam

riwayat lain disebutkan, bahwa Abdullah bin Ubaid pernah mengirim
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surat kepada seorang temarrnya dari penduduk Madinah untuk

menanyakan tentang anak wanita yang di-li'an, maka temannya itu

membalas suratnya: i\.yrr;bt fi,.J *v\t ,)* ,;t'oi c,i;tiUlr;i
(Sesungguhnya alu pernah menanyakannya, lalu diberitahukqn

kepadanya, bahwa Nabi SAW menetapkan itu untuk ibunya). Jalur-

j alur periw ayatan ini saling menguatkan.

Ibnu Baththal berkata, "Sebagian mereka berpedoman dengan

hadits yang menyebutkan bahwa wanita yang di-li an berkedudukan

sebagai bapak dan ibunya. Namun, tidak ada dalil padanya, karena

maksudnya bahwa wanita itu berkedudukan sebagai bapak dan ibunya

dalam hal mendidik, mengajari dan sebagainya yang biasa ditangani

oleh bapaknya. Tentang harta warisannya, mereka sepakat bahwa anak

wanita yang di-/i'an ittt, seandainya ibunya tidak di-/r'an, darr si anak

itu rneninggal dengan rneninggalkan ibu dan bapaknya, maka ibunya

rnemperoleh bagian 116. tlka ibunya itu berkedudukan sebagai bapak

dan ibunya, maka dia mewarisi dua kali seperenam (l/3), yaitu 1/6

sebagai bagian ibu, dan 116 sebagai bagian bapak."

Namun ini perlu diteliti lebih jauh mengingat hujjah jumhur

sebagaimana yang telah dikemukakan pada pembahasan tentang li'an,
bahwa disebutkan di akhir riwayat Fulaih dari Az-hrhi, dari Sahal,

1'ni 6'ai'eii Wlbt Pl-"Jt rrt ii1J' u&i luatca sudah menjadi

tradisi tentarug warisan, bahwa dia [si anakJ mewarisinya [ibunyaJ,
rian dia [ibunyal mewarisinya fsi anakJ qpa yang telah ditetapkan

utttulmya). Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Disebutkan

rlalarn hadits Ibnu Abbat, ;i h,t $\.# (Maka harta warisan itu

wntuk ahli waris laki-laki yang terdekat), ini menyatakan bahwa harta

warisan yang tersisa setelah bagian ashhabul furudh (orang-orang

mendapat bagian tertentu) dibagikan adalah untuk ashabah si mayit

tanpa disertai ashabah ibunya. Jika anak dari wanita yang di-/i'an ilu
tidak rnemillki ashabah dat'. pihak bapaknya, maka kaum muslimin

sebagai ashabah-nya. Sebelumnya, telah dikemukakan hadits Abu
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Hurairah, t:i'g',i'#'i#\r;'17 S1r1 @an barangsiapa meninggal

dunia dengan meninggalkan harta, maka diwarisi oleh ashabahnya,

siapa pun mereka).

18. Anak Dinisbatkan kepada Suami yang Sah Baik Merdeka

Maupun Budak

u.tli # bl A't4'#' ok 'Uu 
,,i; h' '\FP:, -,J*.c f

,iG ,"L i'i?l';t ?a ok ilr .:,rll'^b;ti ,;i *;: git)
9\,

,eJ t$.: ;.tj ,f( lw ,a;'1; ; 
"? 

?* 'Y';y* ',11 U,

J- :!:J7'Jt* ,:rL| *P h' ,* d, JyGl-; .qtt 
'b'n)

\F -.i,a:'i."biw .HAl'* og i ,,,r1I' ,1' $t
t t .?. . o1. Iri :d-, s * ht .u t/t ,Se .9i ,tb'-r:J ,6i tl,: ;):
*ri;'-il.ir,i .';it ,rry) ,i,A -,rSt ,^,"; ; '"? t; u

.bt A,? st, $,;&. N'u oi, tt. .+ qat :zL;

6749. Dari Aisyah RA, dia berkat4 "utbah pernah berpesan

kepada saudaranya, Sa'ad, 'Bahwa anak laki-laki dari budak

perempuan zarn'ah adalah dariku, maka arnbillatr dia kepadamu'.

Kemudian pada saat penaklukan Makkah, Sa'ad pun mengambil anak

tersebut, lalu dia berkata, '(Dia) anak saudaraku telatr berpesan

kepadaku mengenainya'. Maka Abd bin zatn'ah berdiri lalu berkata,
.(Dia) saudaraku, anak dari budak perempuan ayahku lahir di atas

tempat tidumya'. Lalu keduanya saling mengadukan kepada Nabi

sAw. Sa,ad berkata, 'wahai Rasulullah, (dia) anak saudaraku telah

berpesan kepadaku mengenainya'. Abd bin Zam'atr berkata, '@ia)

saudaraku, anak dari budak perempuan ayahku, dia latrir di atas

i

I

I

I
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tempat tidurnya'. Maka Nabi SAW bersabda, 'Dia mililcrnu wahai Abd

bin Zam'ah. Anak adalah dinasabkan kepada suami, sedangkan bagi

pezina tidak ada hak' . Kemudian beliau bersabda kepada Saudah bin

Zatrr'ilt, 'Berhijablah engkau darinya'. Ini karena beliau melihat

kemiripannya dengan Utbah, maka orang itu pun tidak pernah melihat

Saudah sampai akhir hayatnya."

-w.'J)t
l.c.r (,,(oJ-f d.,'f

.jul
:J-3 *jry"bt,*U,,f

6750. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Anak dinisbatkan kepada suarni yang sah."

Keterangan Hadits:

(Bab anak dinisbatkan kepada suami yang sah, baik merdeka

maupun budak). Maksudnya, al muftarasyah (yang menjadi tempat

tidur atau budak perempuan)

;';*'ap (Dari Urwah). Dalam riwayat Syu'aib dai Az'Zrthlj

pada pembahasan tentang pemerdekaan budak disebutkan 'i't"* Cb
({Jrwah menceritakan kepadaku). Demikian juga yang disebutkan

dalam nwayat Abdullah Ibnu Maslamah dari Malik pada pembatrasan

tentang peperangan, namun Imam Bukhari meriwayatkannya pada

pernbahasan tentang wasiat dengan redaksi, ;i? * (Dari Urwah).

^*t ,4'* t1b|L-t ((Jtbah pernah berpesan kepada

saudaranya). Dalam riwayat Yahya bin Qaza'ah dari Malik di

permulaan pembahasan tentang juai-beli disebutkan, "Ibnu Abi

Waqqash" di kedua tempat. Demikian juga redaksi dalam riwayat

Syu'aib, Al-Laits dan lainnya da1j Az-Ztthi. Kemudian dalam riwayat
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Ibnu Uyainah dari Az-Zvhi disebutkan, 'jz, lr 9i ,k *-,ei eb\1

4) dy fr:)Y1'J) ql(saudaralru berwasiat kepada, "Bila engkau

datang -yaloi ke Makkah-, maka ambillah anak laki-laki dari
budakperempuan Zam'ah, karena dia adalah anakku.")

.-...-..,.,L;;i a*J's:.i.\ isl (Bahwa anak laki-laki dari budak perempuan,J,.,Jv..-\-*'.'.*-'-.---.-)

Zam'ah). Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Ibnu Syihab yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang kezhaliman disebutkan, yi i.\

adalah mauluudah. Kata ini digunakan untuk sebutan budak
perempuan. Saya tidak menemukan nama budak perempuan ini, tapi

Mush'ab Az-Zubaii dan putra saudaranya Az-Znbui menyebutkan

dalam kitab Nasab Quraisy, batrwa budak perempuan itu adalah budak

perempuan Yaman. Waliidah adalah bentuk fa'iilah dari wilaadah
yang berm alo;ia maf' uul ah.

Al Jauhari berkata, 'Maknanya, ffi* perempuan dan budak

perempuan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah sebutan

untuk selain ummul walad (budak perempuan yang melatrirkan anak

majikannya)."

Zanr'ah adalatr Ibnu Qais bin Abdisy Syams Al Qurasyi Al
Amiri, ayahnya Saudah istri Nabi SAW. Abd bin Zanr'ah, disebutkan

dalam kitab Mukhtashar lbnu Al Hajib disebut dengan Abdullah,
namun ini salah. Memang ada Abdullah bin Zam'ah, tapi itu orang

lain. Pada sebagian jalur periwayatan hadits ini selain dari Aisyah
yang dikemukakan Ath-Thahawi disebutkan Abdullah bin Zam'ah,
dan dia memperingatkan bahwa itu salah. Karena Abdullah bin
Zarn'ah adalah Ibnu Al Aswad bin Al Muththalib bin Asad bin Abdil
Uzza, dia orang lain lagi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia itu adalah orang yang haditsnya

telah dikemukakan pada pembahasan tafsir surah Asy-Syams. Dalam
riwayat Ibnu Mandah ada sekilas biografi Abdunahman bin Zama'ah,
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dia menyatakan bahwa Abdullah dan Abd adalah tiga bersaudara

anak-anaknya Zam'ah bin Al Aswad. Sebenamya tidak demikian,
tetapi yang benar adalah Abd 

-tanpa 
idhafah- dan Abdurrahman

adalah dua bersaudara Amiri dari keturunan Quraisy. Abdullah bin
Zarf ah adalah Qurasyr Asadi, dari keturunan Quraisy. Saya telah
menjelaskan ini dalam kitab Al Ishabah fi Tamyiz Ash-Shafuabah.

Anak laki-laki tersebut adalatr Abdurrahman. Ibnu Abdil Barr dan
yang lain menyebutkannya termasuk kalangan sahabat, dan dia datang

ke Madinah.

Utbah bin Abi Waqqash, saudaranya Sa'ad, diperselisihkan
status satrabatnya, Al Askari menyebutkannya di kalangan satrabat.

Dia juga menyebutkan apa yang dinukil oleh Az-Zubaii bin Bakkar
dalam kitab An-NasaD, bahwa Utbah pernatr membunuh orang dari
kalangan Quraisy di Makkah, lalu dia pindah ke Madinatr. Ketika
rneninggal dia berwasiat kepada Sa'ad. Ibnu Mandah menyebutkannya
di kalangan sahabat, namun tidak ada sandaran lainnya (untuk
pernyataannya ini) kecuali perkataan Sa'ad, i:il:'^Jt gi rtlg
{Saudaraku telah berpesan kepadalat, bahwa dia adalah anaknya).

Sernentara Abu Nu'aim mengingkari itu, dan dia menyebutkan
hahwa dialah yang melukai Rasulullah SAW pada perang Llhud. Dia
berkata, "Aku tidak rnengetahui bahwa dia' memeluk Islam.
Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur'Utsman Al Jazai dari Miqsam,
,{_lL! ?;r-i; r? S'ist 4b Jb ;'fi-,tbiu os pi # i,' ,,l.a ,rlt ,tt

lei*t ,#'o1i (Bakwa Nabi SAW berdoa, bahwa tidak berlahr satu

ta*un pada Utbah kecuali dia meninggal dalam keadaan kafir. Lalu
Ubah pun meninggal sebelum berlalunya satu tahun). Riwayat ini
mursal. Dia juga meriwayatkan hadits serupa dari jalur lainnya, dari
Sa'id bin Al Musayyab. Sernentara Al Hakim meriwayatkan dalam
kitab, l/ Mustadrak dari jaiur Shafwan bin Sulaim, Cari Anas, bahwa

dia mendengar Hathib bin Abi Balta'ah mengatakan, if', Ji tl.J *',tt

d

i

ti
I
t
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'r-iiii'+ Si u' F: fl; h' ;:o lsrtungsahnya ketikn Utbah

melakukan apa yang dilalatlrannya terhadap Nabi SAW, aht

mengikutinya lalu alru membunuhnya).Demikian juga yang dikatakan

dan ditegaskan oleh Ibnu At-Tin dan Ad-Dimyathi, bahwa Utbatr

meninggal dunia dalam keadaan kafir.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ibunya Utbah adalatr Hindun binti

Wahab bin Al,Harits bin Zghrah, sedangkan ibu saudaranya, yaitu

Sa'ad, adalatr Hamnatr binti SuSan bin Umalryah

,*l',y1,irii ri &l g!$'{b ug {t 1K"*udian pada saat

penaHulmn Makkah, Sa'ad pun'mengambil anak tersebut, lalu dia

berkata, "Dia adalah anak saudaralat.') Dalam riwayat Yunus dari

Az-Znhi pada pembatrasan tentang pePerangan disebutkan dengan

redaksi,5iir C'tk F:: *br & l'il-i ir, 6i (Ketitra

Rasulullah SAW datang ke Makkah saat pmakluhan). Sanentara

dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang dikemukakan Ahmad, dan

juga menrpalcan riwayat Muslim namun tidak sama redaksinya rJii
t;?jt'vi: oal g.y:J'$'eg,tt rJur.8;t ivri' lL afi pliir i'i og

(Pada saat penaWukon Mak*ah, Sa'ad melihat anak iru, lalu dia

mengetahuinya dari kemiripannya, maka dia pun mengasuhnya dan

berkata, "Dia anak saudaraht, demi Tuhan Ka'bah.') Selain itu,

dalam riwayat Al-Laits disebutkan, # ,fil Atft ,!t lrttri :3L irii
'14'84,* ,f6igf i tSo 'd kemudian berkata, "Wahai Rasulullah,

ini adalah putra saudarahr, Utbah bin Abi Waqqash, dia telah

berpesan kepadaku bahwa dia ini putranya.')

*?t j. & 4i ,grl tlJ:).s i;i ,gi :Sui'aiii'i.'* 1ui gta*a na
bin Zam'ah berdiri lalu berkata, "Dia saudaralat, anak dari budak

perempuan ayahla4 dia lahir di atas tempa! tilyyrya.') Dalam

riwayat Ma'mar disebutkan , *'n) '€i'$U. ,Jui r;i i."b;W
#:v b g3 ;ri (Lalu datanglah Abd bin Zom'ah, kemudian berkata,
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"Bahkan dia ini saudaralan, dia lahir di atas tempat tidur ayahlat dari
budak perempuannya.') Sementara dalam riwayat Al-Laits
disebutkan tambahan redaksi, !t'l:;j J- )4*',;l';a:i (Lihatlah

kemiripannya, wahai Rasulullah). Selain itu, dalam riwayat Yunus

disebutkan, *;l i#ru,rXt'n$,1'$tty,*i*ln' & !, J*i'p
g-li (Maka Rasulullah SAW pun melihatnya, ternyata dia adalah

orang yang paling mirip dengan Utbah bin Abi Waqqash). Juga,

dalam riwayat Al-Laits disebutkan dengan redaksi, 4r4. +.5 st j
{Malra beliau pun melihat sangat mirip dengan Utbah). Hadits serupa

pun dari riwayat Ibnu Uyainatr dikemukakan oleh Abu Daud dan

Iainnya.

Al Khaththabi berkata, yang kemudian diikuti oieh Iyadh, Al
Qurthubi dan lainnya, "Orang-orang jahiliyah suka mempekerjakan

para budak perempuan dan menetapkan pungutan atas rnereka.

Mereka kemudian rnelakukan perbuatan keji (prostitusi). Lalu orang-

orang itu mengaitkan nasab kepada para pezina (yang beruina dengan

budak perempuan rnereka) apabila mereka mengakui si m*,
sebagaimana dalam pernikahan. Saat itu Zam'ah mempunyai seorang

budak perempuan, ),ffig juga diperlakukan demikian. Budak
perempuan itu kemudian tampak hamil, sementara Utbah bin Abi
Waqqash menyatakan bahwa kehamilan itu darinya, dan dia berpesan

kepada saudaranya, yaitu Sa'ad, agar mengarnbil anak tersebut. Lalu
dia pun berselisih dengan Abd bin Zarn'ah mengenai anak tersebut.

Sa'ad berkata kepada Abd, 'Dia ini anak saudaraku karena peristiwa

:r'ang terjadi di rnasa jahiliyah'. Sementara Abd berkata, 'Dia ini
saudaraku berdasarkan ketetapan dalam Islam'. Lalu Nabi SAW
.tnernbatalkan hukum jahiliyah, dan menasabkan anak tersebut kepada

Zam"ah."

Sementara Iyadh mengganti redaksi, "apabila mereka

mrrengakui si anak" dengan redaksi, "bila si ibu mengakui itu."
Berdasarkan kedua redaksi ini Al Qurthubi berkata, "Anak itu tidak
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pernah dinasabkan kepada Utbah semasa jahiliyah, mungkin karena

tidak pernah ada pengakuan, atau mungkin ibunya tidak mengakui

bahwa itu dari Utbah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang nikah

telah dikemukakan hadits Aisyah yang menegaskan bahwa pada suatu

kondisi mereka menasabkan dengan pengakuan ibu si anak, dan dalam

kondisi lain mereka menasabkan berdasarkan pernyataan ahli garis

keturunan, "Gll fi31 ,P o'& zlrr* e C@t'oy (rerntkahan di masa

jahiliyah ada empat macam), di antaranya disebutkan , t-;'allt *:;;-
J4l*i)'c;*3:)'c-t; $$ ,t*i- e# tf;s, ,{" b}r'6 .Aar o ji
1) ,t;:ir y.'&J5 iyi U t!3.\i t>u j l5 'U,6 u.*s ti;,qO'q yuii:f
'?-;X-bt i+l-- (Berkumpullah beberapa orang fiaki-lakiJ yang
lv l-"

jumlahnya kurang dari sepuluh orang, mereka masuk ke tempat

seorang perempuan, dan masing-masing mereka menggaulinya. Bila
perempuan itu hamil dan melahirknn serta telah berlalu beberapa

hari, dia mengirim utusan untuk mengundang merel@, lalu mereka

pun berkumpul, lantas pterempuan itu berkata, "Alcu telah melahirkan,

anak itu analcrnu wahai Fulan." Maka si anak pun dinasabkan

kepadanya dan dia tidak bisa menolak)hingga diaberkata, 
'Uflr L&j

"6b? ,>nt'61">fu s$ ,W );5 4|srli'# ,?n-t: *,i.i 'b',#-"f|ti;' e+-l ,Ll;r-ir ,st- e{b:air ttiat ij ,i66ir q r jliz (Dan

pernikahan para pelacaur, merelw fbiasal memasang bendera di
pintu-pintu rumah mereka. Siapa pun yang menginginkan mereka bisa

masuk ke tempat mereka. Bila ada yang hamil dan melahirkan,

berlatmpul para ahli garis keturunan pada wanita itu, kemudian

mereka menasabkan si anak kepada orang yang ditetapkan oleh ahli
garis keturunan, dan dia [orang yang ditetapkan ituJ tidak dapat

menolaknya).

Yang sesuai dengan kisah Zarrfah adalah redaksi yang

terakhir. Kemungkinan berkumpulnya para ahli garis keturunan tidak
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dapat dilaksanakan karena suatu alasan, atau mungkin budak
perempuan itu tidak melakukan pelacuran, tetapi digauli oleh Utbah
secara tersembunyi dengan berzina, dan keduanya adalah orang kafir,
lalu budak perempuan itu hamil dan melahirkan seorang anak yang

menyerupai Utbah. Oleh karena itu, kuat dugaan Utbah bahwa anak

itu darinya, namun dia terlanjur menghadapi kematian sebelum
sempat menasabkannya. Oleh sebab itu, dia pun berwasiat kepada

saudaranya agar menasabkan si anak itu. Kemudian Sa'ad melakukan
wasiat itu dengan berpatokan pada tradisi asli.

Al Qurthubi berkata, "Abd bin Zam'ah telah mendengar

syariat telah menetapkan, bahwa anak adalah menjadi hak milik
tempat tidur, jika tidak maka tidak mungkin tradisi mereka
rnenasabkan seperti itu."

Sa,va tidak tahu darimana dia dapat memastikan dengan
pe,nafian ini. Tampaknya, dia melandasi ucapannya ini dengan apa

yang dikatakan oleh Al Khaththabi, "Budak perempuan Zam'ah
termasuk para wanita pelacur yang dipungut setoran." Oleh sebab itu,
penasaban itu berdasarkan permintaan penasaban sebagaimana yang

telah disebutkan, atau karena dinasabkan oleh ahli garis keturunan

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Aisyah, n.Lmun untuk ini
pun Ai Khaththabi tidak menyebutkan sandarannya.

Yang tampak dari alur kisah yang saya kemukakan, bahwa
!:udak perempuan itu adalah budak perempuan Zart'ah yang

digaulinya, lalu disepakati, sebagaimana yang telatr dipaparkan,
bahwa Utbah berzina dengannya. Sementara tradisi jahiliyah untuk
kasus semacam ini, bahwa bila sang majikan menasabkan maka

dinasabkan kepadanya, jika menyangkalnya, maka anak itu tidak
dinasabkan kepadanya. Kemudian jika ada orang lain yang

mengakuinya, maka dikembalikan kepada sang majikan dan ahli garis

keturunan. Dalam hadits \bnu Az-Zubair yang saya kemukakan

setelah ini menegaskan apa yang saya katakan ini.
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Adapun ucapan Al Qurthubi, "Abd bin Zam'ah telah

mendengar bahwa syariat menetapkan..." perlu ditinjau lebih jauh.

Karena jauh kemungkinan Abd bin Zarn'ah telah mendengar ini,
sebab dia tinggal di Makkah dan belum memeluk Islam, serta belum
pernah mendengar Sa'ad bin Abi Waqqash. Selain itu, karena Sa'ad

termasuk orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dan senantiasa

bbrsama Rasulullah SAW semenjak keislamannya hingga penaklukan

Makkah dalam rentang waktu sekitar 20 tahun. Bahkan, kalaupun kita
katakan bahwa syariat menetapkan itu pada saat penaklukan Makkah,

maka kemungkinan Abd mengetahui syariat itu mendahului Sa'ad,

adalah juga jauh dari kemungkinan.

Menurut saya, pensyariatan itu diketahui dari sabda Nabi SAW

dalam kisah ini, ;t:r-;!.*jt (Anak dinisbatkan kepada suami yang

sah). llka tidak, seandainya Sa'ad sudah mengetahui, maka tidak
mungkin dia mengungkapkan pengakuan itu. Jadi, baik Sa'ad maupun

Utbah, sulma-sama berpatokan dari tradisi asli, dan status anak yang

seperti itu memang bisa diperselisihkan.

Abu Daud meriwayakan sebuah riwayat setelah hadits yang

disebutkan dalam bab ini, dengan sanad yang hasan hingga Amr bin
Syu'aib, dari'ayahnya, dari kakeknya, dia mengatakan, 6-:JW &i|rt
:'1,ui * tn' ,p l' .t-l J,rt ;{yruz;lt ,i i\b$b.!+!rtxi bt-,!t ,S?,,

-;ra er;jit /:;i1,i1r,gettr';1 ,;i.l$Ii e;?:rt (seorans

taki-laki berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si

lulan adalah anakJcu. Alcu pernah berzina dengan ibunya pada masa

jahiliyah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada pengalann
dalam Islam. Tradisi jahiliyah sudah berlalu. Anak dinasabkan

kepada suami yang sah, dan bagi pezina tidak ada hak.")

Di sebagian jalur periwayatannya disebutkan, bahwa ini terjadi
pada saat penaklukan Makkah. Ini juga menguatkan apa yang telah

saya katakan tadi. Kisah ini juga menunjukkan, bahwa penasaban
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tidak khusus kepada bapak, tapi bisa juga kepada saudara. Ini adalah

pendapat para ulama Syaf i dan jamaah, dengan syarat, sang saudara

itu sendirian atau disetujui oleh ahli waris lainnya. Selain itu,

kondisinya memungkinkan untuk itu dan bila si anak telah baligh lagi

berakal dia harus menyetujui saudaranya itu dan memang ayahnya

tidak diketatrui.

Ada yang mensinyalir, bahwa Zarr'ah mempunyai ahli waris

selain Abd. Namun pendapat ini dibantatr, bahwa selain Abd, Zanf ah

tidak meninggalkan ahli lain kecuali Saudatr. Jika Zarn'ah meninggal

dalam keadaan kafir, maka hanya diwarisi oleh Abd saja. Tapi jika

diperkirakan dia telah memeluk Islam, maka diwarisi oleh Saudah.

Jadi, kemungkinannya Saudah telah menyerahkan urusan itu kepada

saudaranya. Imam Malik dan sejumlah ulama mengkhususkan

penisbatan kepada bapak. Mereka menyatakan batrwa penisbatan tidak

terbatas pada penisbatan yang dilakukan oleh Abd, karena

kemungkinannya Nabi SAW telah mengetahui itu melalui suatu cara.

Misalnya, karena adanya pengakuan dari Zarn'ah yang menyatakan

bahwa dia pernah menggauli budak perempuannya itu. Jug4 karena

beliau menetapkan batrwa penisbatan itu kepada tempat tidur, karena

setelatr mengatakan, 3l-i S lOia mililonu)beliau mengatakan, liit

;'t;!,:. (Anak dinisbatkan kepada suami yang sah). Demikian ini,

karena setelah syariat membatalkan penisbatan kepada pezina, maka

tidak tersisa selain suami yang satr.

Sementara itu, pendapat Al Muzani mengarah kepada

penisbatan khusus kepada bapak, dia berkata, "Mereka sepakat, bahwa

klaim seseorang terhadap olang lain tidak dapat diterima. Tapi

::renurut saya, pada kisah Abd bin Zam'atr Nabi SAW telah menjawab

:nasalahnya, lalu beliau memberitahukan mereka bahwa hukumnya

demikian. Namun dengan syarat si pemilik tempat tidur mengklaim,

bukan karena adanya klaim Sa'ad atas nama Utbah, saudaranya, dan

bukan karena klaim Abd bin Zarn'ah yang atas nama Zan'ah, tapi
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beiiau memberitahukan mereka bahwa ketentuannya untuk kasus

semacam itu adalah demikian."

Dia berkata, "Karena itulah beliau mengatakan (kepada

saudara), iS:t; J- 4 ,#t (Berhijablah engkau clarinya, wahai

Saudah)." Kemudian dia menambahkan, bahwa perkataan beliau

kepada Abd bin Zatr_'ah,'!:*i $ lOia adalah saudaramu) menolak

penalonilan ini. Berdasarkan ini dia berdalil bahwa penerima wasiat

boleh menasabkan anak dari orang yang berwasiat kepadanya apabila

dia memang telah berwasiat kepadanya untuk menasabkarurya. Selain

itu, dia berperan sebagai wakilnya dalam hal ini. Kemudian budak

perempuan itu disebut firaasy (tempat tidur) bila digauli. Jika seorang

majikan mengaku telah menggauli budak perempuannya, atau dapat

dibuktikan dengan suatu cara, kemudian budak perempuan itu
melahirkan dalam masa yang memungkinkan, maka si anak

dinasabkan kepada sang majikan tanpa harus minta dinasabkan oleh

pihak lain, sebagaimana halnya pada istri. Hanya saja istri otomatis

sebagai firaasy hanya dengan terjadinya akad nikah, sehingga dalam

penasaban tidak disyaratkan pembuktian pemah terjadinya hubungan

intim kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Karena istri memang

untuk digauli, sehingga akad nikah itu bagaikan penyetubuhan. Beda

halnya dengan budak perempuan, karena dimaksudkan untuk

mernperoleh manfaat lainnya, sehingga (untuk penasaban) disyaratkan

harus pernah terjadi hubungan intim. Oleh karena itu, dibolehkan

memilki dua budak perempuan bersaudara tanpa digauli, demikian

pendapat Jumhur.

Adapun menurut ulama Hanafi, status budak perempuan tidak

menjadi firaasy kecuali dia melahirkan anak dari majikannya dan

dinasabkan kepadanya. Jadi, walaupun dia melahirkan anak tapi

kemudian majikannya tidak menasabkan kepadanya, maka budak

perempuan itu tidak berstatus sebagai fi.raasy. Sedangkan menurut

ulama Hanbali, barangsiapa mengakui suatu persetubuhan, lalu si
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budak perempuan melahirkan dalam rentang waktu yang

memungkinkan untuk melahirkan, maka anak tersebut dinasabkan

kepadanya. Tapi bila budak perempuan itu melatrirkan lebih dulu lalu

dia minta dinasabkan, maka si anak tidak dinasabkan kecuali dengan

pengakuan baru. Demikian menurut pendapat yang kuat di kalangan

mereka.

Pendapat pertama dalam masalah ini lebih unggul, karena

tidak ada nukilan yang menyebutkan bahwa Zarrf ah mempunyai anak

lain dari budak perempuan tersebut, dan semuanya sepakat bahwa

budak tersebut tidak menjadi firaasy kecuali dengan adanya

persetubuhan.

An-Nawawi berkata, "Zam'ah diketahui telatr menggauli

budak tersebut, karena adanya bukti, dan bisa juga karena Nabi SAW

mengetahui itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits Ibnu Az-Zubair
mengindikasikan batrwa hal itu adalatr perkara yang sudah umum.

Hadits ini menunjukkan bahwa sebab itu tidak keluar kendati kita

rnengatakan bahwa kesimpulannya berdasarkan redaksi yang umum.

A1 Ghazali, mengikuti gurunya, dan juga Al Amidi serta orang-orang

yang mengikutinya, menukil suatu perkataan tentang kekhususan

sebab dari Asy-Syaf i dan berpatokan kepada apa yang dinukil dari

Asy-Syaf i, yaitu ketika Asy-SyaIi'i berdebat dengan salah seorang

ulama Hanafi yang berkata, "Sesungguhnya Abu Hanifah

nrengkhusu skan al firaasy bagi istri dan ;(ti)S.lll, mengeluarkan

hudak perempuan dari keumuman cakupannya." Asy-Syaf i
*eenyanggah, bahwa ini karena sebab yang khusus. Lalu Al
Fakhrurrazi membantah orang yang menyatakan bahwa maksud Asy-

SSaf i adalah kekhususan sebab tidak mengeluarkarurya. Karena

hadits ini mengenai budak perempuan tersebut, sehingga tidak boleh

mengeluarkannya (dari cakupannya). Kemudian terjadilah kesamaan

pendapat mengenai keumumannya yang mencakup para istri, tapi
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Asy-Syaf i dan jumhur mensyaratkan waktu dan tempatnya harus

memungkinkan (logis).

Menurut ulama Hanafi, cukup dengan akad nikah maka istri

otomatis menjadi firaasy dan si anak dinasabkan kepada suaminya.

Dalil mereka adalah keumuman redaksi, lt:-i\. dir l,lnak adalah

milik [si empunyal tempat tidur). Karena tidak perlu diperkirakan,

bahwa anak adalatr milik si empunya tempat tidur. Karena yang

dimaksud dengan firaasy (tempat tidur) adalah orang yang digauli

(disetubuhi). Namun Al Qurthubi menyanggah, bahwa firaasy adalah

kiasan tentang perempuan yang digauli, karena laki-laki yang

menggaulinya menjadikannya sebagai alas. Maksudnya,

menjadikarurya sebagai alas tidurnya dengan cara menggaulinya.

Artinya, kemungkinan terjadinya persetubuhan itu harus logis

sehingga bisa disebut firaasy dan (anak yang terlahir) dinasabkan

kepadanya karena kemungkinan terjadinya persetubuhan itu. Maka,

jika tidak ada kemungkinan terjadinya persebutuhan (yakni tidak

logisnya suatu persebutuhan melahirkan ffi*, baik berdasarkan

waktu, tempat, atau pun lainnya), maka tidak disebttfiraasy.

Sebagian pensyarah Al Qurthubi memahaminya secara

berbeda, dia berkata, "Perkataannya menunjul&an inti yang dimaksud

oleh Jumhur ba?rwa al firaasy adalah perempuan yang digauli."

Padahal maksud Al Qurthubi bukan demikian, sehingga perlu

diperkirakan adanya kata yang tidak disebutkan secara redaksional,

karena dia berkata, "sesungguhnya al firaasy adalah al mauthuu'ah

(perempuan yang digauli)." Maksudnya, anak tidak dinasabkan

kepada laki-laki yang menyetubuhi. Namun ada kalangan yang

membantah, bahwa ini tidak tepat, kecuali dengan memperkirakan

kata yang dibuang"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya telah menjelaskan

ketepatannya. Ini juga ditegaskan batrwa Ibnu Ai Arabi, sang atrli

bahasa, menukil bahwa menurut orang-orang Arab, al firaasy adalah
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ungkapan lain tentang suami dan juga tentang istri. Kata ini lebih

sering digunakan untuk mengungkapkan istri. Di antara ungkapan

yang menunjukkan bahwa itu adalah ungkapan tentang laki-laki (atau

suami) adalah perkataan Jarir mengenai seorang perempuan yang

menikah lagi setelah suaminya atau majikarurya terbunuh,

# :fru..eitar'* abr;'al: ^;t;tuu
Dia tidur dengan memelulcttya dan suami4ya telah tidur

Baju luar itu berangsur lusuh karena derita yang berat

Kadang juga digunakan untuk mengungkapkan tentang kondisi

menggauli, dan hadits ini memungkinkan untuk diartikan demikian,

sehingga tidak ada kata yang dibuang. Memang benar, hadits ini tidak

dapat diartikan dengan setiap orang yang dapat menggauli, tapi

maksudnya adalatr orang yang mempunyai hak untuk menggauli, yaitu

suami atau majikan. Karena itulah Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Makna

ft:#.iijr aaatai, anak mengikuti tempat tidur, atau dihukumi dengan

status tempat tidur, atau yang mendekati pengertian ini."

Sebagian mereka mencela kalangan ulama Hanafi, karena

madzhab mereka mengesampingkan sebab serta berlebihan dalam

beramal dalam berbagai masalatr secara umum. Sebagian mereka

men;awab, bahwa itu dikhususkan untuk yang jelas kuat dengan qiyas

{analogi). Memang diketahui bahwa diantara kaida}rnya,

*:tndahulukan qiyas daripada khabar ahad dalarrt beberapa kondisi,

dxn ini merupakan salah satunya. Berdasarkan hal ini, ahli garis

ksturunan bisa dijadikan patokan berdasarkan kemiripan bila tidak

hertentangan dengan bukti yang lebih kuat. Kaiena dalam kasus ini,

Nabi SAW tidak melihat kepada unsur kemiripan, sedangkan dalam

kisah Zaid bin Haritsah beliau berpatokan pada unsur kemiripan

{berdasarkan informasi ahli garis keturunan). Beliau juga tidak

berpatokan dengan kemiripan dalam kisah /i 'an, karena bertentangan

I
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dengan hukum yang lebih kuat, yaitu disyariatkannya /i'an.

Ini menunjukkan adanya pengkfiususan keumuman redaksi,

/if.'.riir. esy-Sya'bi dan sebagian ulama Malik berpatokan dengan

keumumannya, namun itu pendapat yang janggal. Dinukil juga dari

Asy-Syafi'i, dia berkata, "Ada dua makna untuk redaksi sabda Nabi

SAW, ;t;!'l.ilir. Pertama, selama dia (si pemilik tempat) tidak

menyangkalnya, dan jika dia menyangkalnya maka dia menggrurakan

apa yang telah disyariatkan padany4 misalnya dengan li'an, sehingga

si anak dinafikan darinya. Kedua, jika si pemilik tempat tidur dan

pezina berselisih, maka si anak dinasabkan kepada si pemilik tempat

tidur."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang kedua ini sesuai dengan

kekhususan peristiwa ini, sedangkan yang pertama bersifat umum.

,62r1;i (Lalu keduanya saling mengadukan). Maksudnyq

keduanya sama-sama berangkat dan menggiring yang lain.
'-.t. , o loz -t z ,i.t .-
Lru) Ot J*, u- aU $ (OA milibtu wahai Abd bin Zam'ah).Telatr

dipaparkan bahwa kata'.'ri boleh dibaca dengan harakat dhammah dan

boleh dengan harakat fathah. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan

dengan redaksi, 1i4 i'*'cJ) S lOia milibnu, Abd bin Zam'ah)tanpa

kata seru. Sedangkan dalanr riwayat mu'allaq Yunus pada

pe,nrbatrasan tentang peperangan disebutkan dengan redaksi, '$ ,U'i
'* ti lit (Dia mililonu, dia saudaramuwahai Abd). Selain itu, dalam

riwayat Musaddad dari Ibnu Uyainah png dicantumkan Abu Daud

disebutkan dengan redaksi, '* 6-'J?t i (Oia saudaramuwahai Abd).

Ibnu Abdil Barr berkat4 'Menurut ulama Hijaz, budak

perempuan adalah sebagai firaasy ryabila majikannya mengaku

bahwa dia telah menggaulinya. Sedangkan meirurut ulama Irak,

apabila majikannya mengakui si anak."
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Al Maziri berkat4 "Hadits ini berkaitan dengan penasaban

seorang saudara unfuk saudaranya. Menurut Asy-Syaf i, ini adalah

sah jika dia tidak mempunyai ahli waris lain selainnya. Para satrabat

Asy-Syaf i berpatokan dengan hadits ini karena tidak ada keierangan
yang menyebutkan bahwa Zanf ah mengakuinya sebagai anak dan

tidak ada keterangan yang menyebutkan pengakuannya menggauli
ibunya. Maka kisatr ini manunjuliJcan tentang penasaban yang
dilakukan oleh Abd bin Zam'ah."

Dia berkata, "Menurut kami, penasaban seorang saudara

tidaklah sah, dan tidak ada dalil yang terkandung dalam hadits ini.
Karena mungkin telah ada informasi pada Nabi SAW bahwa Zarlah
telah menggauli budak perempuarutya itu, maka beliau menasabkan si
anak kepadanya, karena orang yang sudah dipastikan me,lrggauli,

maka pengakuan menggauli tidak diperlukan. Hal ini dirasa rumit oleh
ulama hak, dan mereka juga kesulitan berlepas dari apa yang telah
dikatakan oleh Asy-Syaf i, karena sebagaimarua yang kami nyatakan,
batrwa sebelum itu Zam'ah tidak pernah mempunyai anak dari budak
perempuan itu. Sedangkan menurut mereka, batrwa sekadar menggauli
tidak bisa dianggap, maka mereka berpatokan dengan apa yang

dikatakan oleh Asy-Syaf i."

Dia juga berkat4 "Karena perkara ini dirasakan rumit oleh

mereka, maka mereka berargumen bahwa riwayat hadits ini adalatr: ji
'z-;f2',i',r:b U lOia mililonu Abd bin Zam'ah).Di sini telatr dibuang

kata seru yang terdapat di antara kata & dnii;;)dr1. Asalnya adalah

1;f1'Fl S- (wahai lbnu Zam'ah). Mereka mangatakan, maksudnya

adalah si anak tidak dinasabkan kepada Zanlah, akan tetapi dia adalah

harnba sahaya milik analarya, karena dia (Ibnu Zan'ah) adalatl
pewarisnya. Oleh sebab itu, beliau memerintahkan Saudah untuk
berhijab dari anak tersebut, karena Saudatr tidak mewarisi Zarn'ah,
dan Zarfah me,lringgal dalam keadaan kafir, sedangkan Saudah

seorang muslimatr. Riwayat yang mereka sebutkan itu tidak shahih.
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Kalaupun ada riwayat tersebut, maka kami mengernbalikannya kepada

riwayat yang masyhur. Bahkan menurut kami, kata yang tidak

disebutkan secara redaksional adalah kata seru di antara irti d*, 3t+,

seperti yang terdapat dalam firman Allah yang menceritakan tentang

temannya Yusuf dalam surah Yuusuf ayat 29, tii';r-b'r?.Ji'rii-
UHail Yusuf, berpalinglah dari ini)."

Sementara itu, Ath-Thahawi mengemukakan metode lain, dia

berkata, "Maka sabda beliau, cJi 't| (Dia mililona). Maksudnya, kamu

menguasainya tapi bukan berarti kamu memilikinya, dan hal ini

mencegah yang lain menguasainya hingga perkaranya menjadi jelas.

Hal ini seperti ungkapan untuk orang yang menemukan barang

temukan, 'gi'r# (Barang itu menjadi mililanu), lalu beliau

mengatakan , A 6\b q+b iE ,it (Apabila pemilil+nya datang, malm

serahkanlah itu ;epadanya). KarerraSaudatr sekutunya Abd dalam hal

ini, dan tidak diketatrui fbktor yang memastikan itu dan tidak'adanya

pengakuan, maka beliau menetapkan itu kepada Abd seperti yang

diklaimnya. Namun itu tidak beliau jadikan sebagai dalil bagi Saudatr,

sehingga beliau pun memerintahkan Saudatr untuk berhijab dari anak

tersebut."

Semua yang dikemukakannya ini disertai dengan riwayat

kedua yang menyebutkan redaksi, !*i i (Oio adalah saudaramu).

Karena riwayat ini telah menepiskan kertrmitannya. Namun

tampalarya Ath-Thahawi tidak berpatokan pada riwayat ini dan tidak
juga pada hadits Ibnu Az-Zubair dan Saudah yang menunjukkan

bahwa Saudah menyepakati saudaranya, Abd, dalam klaim tersebut.

';A 
2d,l;t fr#.djt llna* dinasabkan kepada suami yang

sah, sedanglwn bagi pezina tidak memiliki hak). Redaksi ini telah

dikemukakan secara mu'allaq pada pembahasan tentang penaklukan

Mal*ah dari riwayat Yunus, dari Ibnu Syihab, br'l?tiri ,i:f Ui6
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fr trijr 1Li #\t }* (Aisyah berkat4 "Rasulullah sAw bersabda,

"Anak adalah ....') Sanad-nya munqathi', namun redaksi ini telah
diriwayatkan secara maushul oleh yang lain dari Ibnu Syihab.

Disebutkan pula dalam riwayat Yunus, bahwa Ibnu Syihab
berkata, "Abu Hurairah menegaskan itu."

Di sana telah saya kemukakan, bahwa Muslim
meriwayatkannya secara maushul dari riwayat Ibnu Syihab, dari Sa,id
bin Al Musayyab, Abu Salamatr dan Abu Hurair ah. 'rAr ,9ri[r.
Maksudny4 bagi pezina adalah kegagalan (tidak ada penasaban

kepadanya). Al Ahir artinya zina. Ada juga yang mengatakan, bahwa
artinya adalah perzinaan di malam hari. Maknakhaibah (kegagalan) di
sini adalah tidak dinasabkannya si anak yang diklaimnya. Ada juga
yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan al fuajar (batu) di
sini adalah dirajarn (dilempari batu sampai mati).

An-Nawawi berkata, "Pendapat ini lemah, karena rajam hanya
berlaku bagi pezina muhshan (yang sudatr menikatr). Lagi pula,
penetapan rajam tidak mengharuskan penafian anak. Sedangkan
redaksi ini untuk menafikan anak."

As-Subki berkat4 '?endapat yang pertama dalam masalah ini
lebih sesuai dengan redaksi hadits. Karena al khaibah mencakup
semua pezina, sedangkar,r dalil rajam diambil dari kasus lain, sehingga
tidak perlu mengkhususkan tanpa dalil."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang pertama dikuatkan
juga oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Ahmad Al Hakim dari
hadits Zaid bin Arqarn secara marfu','rjyit rfUjr f ei ;$,1..t:elt
(Anak dinisbatkan kepada suami yang sah, sedangkan pada mulut
pezina adalah batu). Dalam hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu
Hibban disebutkan, L-iiti lJt $rt fr/-tijr l,lnatc dinisbatkan

lrepada suami yang sah, dan pada mulut pezina adalah pecahan batu).
Kata al atslab atatt al itslib artinyabatu. Ada yang mengatakan batrwa
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artinya kerikil, dan ada juga yang mengatakan, artinya tanah.

4 #t :ai'.LJ,|:A S 6"*udian beliau berkata kepad.a

Saudah, "Berhiiablah englmu darinya.') Dalam riwayat Al-Laits

disebutkan dengan redaksi, tjl['* z;iS; J-i-i oltiLtj (Dan

berhijablah engkau darinya, wahai Saudah binti Zam'ah).

iirr p s-L tJl') 4 1Ua*a orang itu tidak pernah melihat

Saud.ah sampai akhir hayatnya). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan,

'c-i6 ,? AirO *itl ,fu.bi6 1,1*yoh berkata, "Mal(n demi Allah,

dia (orang tersebut) tidak pernah melihatnya (saudah) sampai dia

(saudah) meninqgal.') Sedangkan dalam riwayat Al-Laits disebutkan

dengan redaksi, liisv 6:j P (Matra saudah tidak pernah melihatnya

sama selali). Maksudnya, dalam re,lrtang waktu antara terjadinya

sabda beliau ini hingga meninggalnya salah satu dari keduanya.

Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dari jalur yang sama, dan

dalam riwayat Ibnu Juraij yang dimuat dalam kitab Shahih Abi

Awanah. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani yang akan

dikemukakan pada hadits Al-Laits juga disebutkan dengan redaksi, ili
,rX.il7 i; lUaka Saudah tidak,pernah lagi melihanya).

Bila ini dipadukan dengan riwayat Malik dan Ma'mar, maka

dapat disimpulkan, bahwa Saudah melaksanakan perintah tersebut dan

berhijab darinya dengan seksama, sampai-sampai Saudatr sendiri tidak

pematr melihatnya, terlebih lagi dia juga tidak pernah melihat Saudah.

Karena dalam perintatr ini tidak ada larangan bagr Saudatr rurtuk

melihatnya. Para ulama Hanafi berdalil de,ngan ini untuk menyatakan,

balrwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada Zar7x'ah. Sebab, bila

dinasabkan kepadanya, berarti dia saudaranya Saudah, dan bila dia

memang saudaranya Saudah, maka tidak diperintahkan untuk berhijab

darinya. Jumhur menjawab, batrwa perintah ini adalatr tindakan

preventif sebab sekalipun beliau menetapkan bahwa orang tersebut

adalah saudaranya Saudatr, yaitu berdasarkan sabda beliau padajalur
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periwayatan yang shahih,'* U'ry|'$ (Dia adalah saudaramu wahai

Abd).Ketika beliau menetapkan batrwa dia saudara sebapak Abd,
berarti dia juga saudara sebapak Saudatr. Namun karena beliau melihat
kemiripan yang jelas dengan utbah, beliau memerintalrkan Saudatr
untuk berhijab darinya, sebagai tindakan preventif.

Al Khaththabi mengisyaratkan, bahwa ini menunjukkan
kelebihan para Ummatratul Mulaninin, karena bagi mereka dalam hal
ini apa yang tidak berlaku bagr selain mereka. Dia berkata,

"Kemiripan kadang berlaku dalam sebagian kasus, namun tidak
diputuskan dengan itu bila ada yang lebih kuat dari itu. Seperti dalam
kasus yang dilandasi dengan qiyas (analogi), kemudian ditemukan
nash mengenai itu, maka qiyas ittaditinggalkan."

Dia juga berkata, '?ada sebagian jalur periwayat hadits ini
yang tidak valid disebutkan, *.i'H ;| ,i;:; s- e;4 ofr
(Berhijablah englcau darinya wahai Saudah, lwrena sesungguhnya dia
bukanlah saudaramu)."

An-Nawawi juga meriwayatkannya, lalu dia berkata, "Redaksi
tambahan ini batil dan tidak bisa diterima."

Kemudian dia mengemukakan, bahwa redaksi ini terdapat
dalam hadits Abdullatr bn Az-Ztrbair yang diriwayatkan oleh An-
Nasa'i dengan sanad yang hasan, ?U ,lt- ogi ,A:1;-i-rV a;1.U,€
,.t-'as; U; crpii ,i;'i e,t;i ,y:',#.3,i g, V {rr'cr;)et ,qio'&'6

t\# ;i,i;V t;- + \rr,bt),,)t$.'ttit,;rui'Jl:t * ht *',i1.
(Zam'ah pemah mempunyai seorang budak perempuan yang
digaulinya, dan diduga ada laki-laki lain yang juga menggaulinya.

Lalu budak perempuan itu melahirlran seorang anak yang mirip
dengan laki-laki yang diduga telah menggaulinya, kemudian Zam'ah
meninggal. Setelah itu Saudah menceritakan ini kepada Nabi SAW,

malra beliau pun bersabda, "Anak dinisbatlran kepada suami yang
sah. Dan berhijablah engkau dainya wahai Saudah, karena dia
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bulrnnlah s audaramu.' )
Para periwayat dalam sanad-nya adalatr para periwayat shahih

kecuali gurunya Mujatrid, yaitu Yusuf maula keluarga Az-Zttbatr.

Sementara itu Al Baihaqi mengkritik sanad-nya, dia berkata, "Di
dalam sanad-nya terdapat Jarir, yang di aldrir usianya hafalannya

dinyatakan buruk. Selain itu, di dalam sanad-nya juga terdapat Yusuf,

yang tidak dikenal."

Kalaupun riwayat ini valid, maka tidak bertentangan dengan

hadits Aisyah yang disepakati ke-shahih-aruxya. Kemudian An-

Nawawi menarnbatrkan, bahwa sebenarnya Jarir ini tidak diklaim

berhafalan buruk, seakan-akan dia menduga bahwa itu adalah Jarir bin

Hazim, dan bahwa kedua riwayat bisa disatukan, sehingga tidak ada

yang diunggulkan. Selain itu, Yusuf yang dimaksud adalatr periwayat

yang dikenal, yaitu termasuk paramaula keluarga Az-Zubair. Dengan

demikian jelaslah penakwilannya. Karena tarnbahan ini valid, maka

jelaskan takwil penafian saudara dari Saudah sebagaimana yang telatr

dikemukakan terkait dengan perintah beliau kepadanya untuk berhijab

dari laki-laki tersebut.

Ibnu Al Arabi dalam kttab Al Qawanin menukil dari Asy-

Syafi'i sebagaimana yang telatr dikemukakan tadi, dan dia

menarnbahkan, "seandainya dia (anak itu atau laki-laki itu) benar-

benar saudaranya Saudah secrra nasab, tentulatr beliau tidak akan

melarangnya, sebagaimana beliau memerintahkan kepada Aisyatr agar

tidak berhijab dari paman persusuannya."

Al Baihaqi berkata, 'Makna sabda beliau, *rtJ-J],l @ia

bulranlah saudaramu) adalah, jika terbukti bahwa engkau tidak

memiliki kemiripan dengan saudaramu, berarti itu tidak menyelisihi

ucapanbeliau kepada Abd, 3J,3i $ (Oia saudaramu)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, atau makn^ ?i!J'rt{ (Dia

bukanlah saudaramu) adalah terkait dengan harta warisan dari
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Zarn'ah, karena Zalr.irzah meninggal dalam keadaan kafir, dan dia
meninggalkan Abd, anak tersebut dan Saudah, maka dari itu Saudah

tidak berhak mewarisinya. Batrkan, Abd telatr mengklaimnya sebelum

dinasabkan. Oleh karena itu, ketika anak tersebut dinasabkan, dia
menyertai Abd dalam warisan tanpa disertai Saudah. Itulah yang

menyebabkan beliau bersabda kepada Abd, lt-ri'ti lOia adalah

saudaramu), sedangkan kepada Saudah beliau bersabda, ?adJ-J-'r..J
(Dia bulmnlah s audaramu).

Setelah menyatakan bahwa perintah Nabi SAW kepada

Saudatr agar berhijab darinya adalah bentuk kehati-hatian dan

menghindari syubhat. Al Qurthubi berkata, "Kemungkinannya karena
begitu pentingnya masalah hijab bagr Ummahatul Mukminin,
sebagaimana yang beliau sabdakan, ;"fri ot1, ;";ii papakah kalian

berdua buta). Beliau melarang kedua istrinya untuk melihat kepada

laki-laki buta, padahal beliau bersabda kepada Fathimah binti Qais,

s:"bt '-:r! i& ?i it + qSibr (Beriddahlah enstrau di tempat lbnu

Ummi Mahum, karena dia adalah laki-laki buta). Beliau menganggap

begitu besar dan penting perkara hijab bagi Ummahatul Mukminin
tapi tidak demikian kepada yang lain. Pada pembahasan tentang
penafsiran hijab telah dikemukakan pendapat orang yang berkata,
"Diharamkan atas mereka (Ummatratul Muhninin) menampakkan diri
walaupun dengan pakaian syar'i kecuali dalam kondisi darurat. Beda
halnya dengan yang lain yang tidak disyaratkan demikian." Selain itu,
suami berhak melarang istrinya berkumpul dengan mahramnya.

Dengan demikian bisa jadi yang dimaksud dengan berhijab dalam
hadits ini adalah tidak berkumpul dengannya.

Ibnu Hazm berkata, '"Tidak diwajibkan bagi wanita untuk
terlihat oleh saudaranya, akan tetapi yang wajib baginya adalah

silaturatrim."

Dia mernbantatr orang yang menyatakan batrwa makna 'Aj';



(Dia adalah mililonu) adalatr harnba sahayamu (budalanu).

Seandainya Nabi SAW menetapkan, ffi* tersebut adalatr hamba

sahaya, tentu beliau tidak memerintahkan Saudatr untuk berhijab

darinya, baik karena Saudatr rnempunyai bagran kepemilikan padanya,

atau pun karena orang yang berstatus budak tidak perlu berhijab

darinya menurut pendapat yang menyatakan demikian. Jawaban Al
Muzani mengenai hal ini sudatr dikemukakan tadi. Sebagian ulama

Maliki berdalil dengan ini dalam mensyariatkan penetapan hukum di

antara dua hukum, yaitu mengambil cabang kemiripan yang lebih

banyak dari asalnya lalu memberikan sejumlatr hukum untuk itu. IIal
ini karena .firaoty mengindikasikan penasabannya kepada Zarrfah,
sementara kemiripan mengindikasikan penasabannya kepada Utbah,

lalu beliau menetapkan cabang hukum di antara dua hukum, yaitu

dengan tetap memberlakukanlraasy untuk nasab dan memberlakukan

kemiripan unhrk hijab.

Dia berkata" '?elasabannya kepada keduanya dari satu segi

adalah lebih utama daripada menafikan salah satunya dari segala

seg."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, '?andangan ini tidak bisa diterima,

kare,na gambaran masalalrnya adalatr memunculkan cabang di antara

dua hukum asli yang syar'i, dan pada kasus ini adalatr penasaban itu
sudah syar'i karena dinyatakan oleh sabda beliau, lt:#.lijt. O*g*
demikian perintatr untuk berhijab menjadi ruilrit, karena ini bertolak

belakang dengan penasaban. Jelaslah bahwa perintah berhijab ini
hanya untuk jaga-jaga (benhrk kehati-hatian), bukan sebagai

kewajiban hukum syari. Di sini hanya benrpa meninggalkan sesuatu

yang mubah dengan tetapnya status mahram. Ini menunjukkan batrwa

ke,putusan hakim tidak menghalalkan perkara yang batin, sebagaimana

bila diputuskan berdasarkan kesaksian, lalu terbukti batrwa kesaksian

itu palsu. Hal ini karena beliau telah me,netapkan batrwa anak tersebut

saudaranya Abd namun beliau juga memerintalrkan Saudah untuk

berhijab darinya yang disebabkan adanya kemiripan si anak itu
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dengan utbah. seandainya keputusan dapat menghalalkan perkara
yang batin, tentulah beliau tidak akan memerintahkan Saudah untuk
berhijab darinya.

hti dalilnya adalah perintah beliau kepada Saudah untuk
berhijab setelah beliau menetapkan bahwa anak tersebut adalah
saudaranya karena adanya kemiripan akibat zina.,,

Imam Malik dalam riwayat yang masyhur dan Asy-Syafi,i
berkata, "Tidak ada dampak akibat perzinaan, bahwa si pezina boleh
menikahi ibu atau anak perempuan dari wanita yang dizinainya."

Asy-Syaf i menambahkan, yang juga disepakati oleh Ibnu Al
Majisyun, "Juga, anak perempuan yang dilahirkan oleh wanita yang
dizinainya, walaupun si wanita tahu bahwa anak perempuan itu
darinya."

An-Nawawi berkat4 '?enyimpulan ini sangat jauh dari
kebenaran, sebab walaupun anak itu dianggap hasil perzinaan
sehingga dia bukan mahram bagi Saudah, namun bagi saudah tetap
dibolehkan menampakkan diri kepadanya, baik itu dinasabkan dengan
pezina atau pun tidak. Tidak ada kaitannya dengan masalah anak
perempuan yang terlahir dari hasil perzinaan.,,

Ini juga merupakan sangkalan terhadap hukum cabang yang
mengesampingkan pokoknya, jika tidak, maka landasan yang mereka
anut adalah benar. Para ulama Syaf i telah menjawabnya dengan apa
yang telah dikemukakan, bahwa perintah berhijab itu hanya untuk
sikap hati-hati. Kemungkinannyq perintah berhijab hanya sebagai
anjuran, atau bisa juga merupakan kekhususan bagi ummahatul
Mukminin. Jika sebagai anjuran, maka Asy-Syaf i telah
mengatakannya terkait dengan anak perempuan hasil zina. Dan jika
sebagai kekhususan, berarti tidak ada masalah.

Bagr orang yang berpendapat, bahwa hal itu wajib (bukan
anjuran), semestinya juga mengatakan demikian dalam masalatr
menikahi perempuan yang latrir dari hasil perzinaan, sehingga
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dibolehkan ketika tidak ada kemiripan, dan tidak dibolehkan jika ada

kemiripan. kri menunjukkan sahnya kepemilikan orang kafir
penyembah berhala terhadap budak perempuan yang kafir, dan

hukumnya setelah melatrirkan dari majikannya adalah sebagai selir.

Karena Abd dan Sa'ad menyebutkan amah (budak perempuan) dan

waliidah (budak perempuan yang melatrirkan anak dari majikannya),

dan Nabi SAW tidak mengingkari itu.

Demikian juga yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari pada

pembahasan tentang memerdekakan hamba sahaya, yang mana dia

mencanfumkan hadits ini setelah mencantumkan judul "Ummul

walal' (budak perempuan yang melahirkan anak dari majikannya).

Lalu dijawab, bahwa kemerdekaan ummul walad adalah setelah

majikannya meninggal berdasarkan dalil-dalil lainnya. Ada juga yang

mengatakan, batrwa maksud Imam Bukhari mengemukakarurya,

karena ketika sebagian ulama Hanafi menyatakan bahwa ummul

walad yang diperselisihkan itu adalah orang merdeka, dia

membantahnya, dan berkata, "Bahkan sebenarnya dia dimerdekakan."

Tampaknya, pada sebagian jalur periwayatannya ada yang

menyebutkan bahwa dia adalah budak. Oleh karena itu, orang yang

menyatakan bahwa dia telatr merdeka harus mengemukakan

penjelasan.

ft.#, e6.'i7t gnak dinisbatkan kepada suami yang sah).

Demikian redaksi yang dicantumkan dalam riwayat ini (yakni dari

Yatrya, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad yang mendengar

Abu Hurairah dari Nabi SAW). Adam meriwayatkan dari Syr'bah

dengan tambatran redaksi, 'r;g yitA, (Dan bagi pezina tidak ada

hak). Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili dari jalur

Mu'adz, dari Syu'batr.

Hadits ini mempunyai sebab lain selain kisah lbnu Zam'atr.

Abu Daud dan lainnya meriwayatkannya dari riwayat Husain Al
Mu'allim, dari Amr bin Syr'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia
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berkata, |*i * io' ,,I1" !Jiit'JrA..4t 
utii 'ot,z6;."6.1rill:ut 

S+,t;a

r'.*u'li G,E #U eutt ftj4'ijr ,guJli,;i.l$li e.?tl
'r-;.;,lr iJi $etitca Makkah ditaklukkan, seorang laki-laki berdiri lalu

berlrnta, "Sesungguhnya Fulan adalah anaklat" Makn Nabi SAW

bersabda, "Tidak ada pengalatan dalam Islam, tradisi jahiliyah sudah

berlalu. Anak adalah milik [si empunyal tempat tidur, dan bagi pezina

adalah atslab." Lalu ditanyakan, "Apaknh itu atslab?" Beliau

menjawab, "Batu.')

Catatan:

Ibnu Abdil Bar mengatakan tentang hadits 4t:ti)1,'.r-iir, "6i
termasuk riwayat paling shahih yang diriwayatkan dari Nabi SAW,

karena diriwayatkan dari dua puluh lebih satrabat. Imam Bukhari

menyebutkannya dalam bab ini dari Abu Hurairatr dan Aisyah. Setelatr

mengemukakan hadits Abu Hurairah, At-Tirmidzi berkata, 'Pada bab

ini ada juga hadits yang diriwayatkan dari IJmar, Utsman, Abdullatr

bin Mas'ud, Abdullah bin Az-Zubur, Abdullah bin Amr, Abu

Umamah, Amr bin Kharijah, Al Bara' danZaid bin Arqam'. Guru

kami menambahkan Mu'awiyah dan Ibnu tImar, dan Abu Al Qasim
bin Mandah dalam kttab At-Tadzkirah menarrrbahkan Mu'adz bin
Jabal, Ubadatr bin Ash-Shamit, Anas bin Malik, Ali bin Abi Thalib,

Al Husain bin Ali, Abdullatr bin Hudzafatr, Sa'd bin Abi Waqqash dan

Saudah binti Zam'ah. Dalam riwayat saya dari hadits Ibnu Abbas,

Abu Mas'ud Al Badri, Watsilatrbin Al Asqa' dan Zainab binti Jatrsy.

Saya telah mencantumkan simbol-simbol para imam yang

meriwayatkannya, yaitu: s---.b adalah simbol Ath-Thabarani dalam

kttab Al Kabir, ,* adalah simbol Ath-Thabarani dalam y,ttab Al

Ausath, Fr adalah simbol lJBazza4 se adalah simbol Abu Ya'la Al

Maushili, f adalah simbol Tammam di dalam lstab A.l Fawa'id.
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Dalam riwayat mereka disebutkan redaksi, '-+A, ylisi;rtit|.'iir
(Anak dinisbatkan kepada suami yang sah, dan bagi pezina tidak ada

hak). Di antara mereka ada yang hanya mengemukakan redaksi

pertama saja.

Dalqm hadits Utsman terdapat suatu kisah, demikian juga Ali,

dan dalam hadits Muawiyah terdapat kisah lainnya bersama Nashr bin

Hajjaj dan Abdunahman bin Khalid bin A1 walid. Nashr berkata

kepadanya, "Mana kepufusannya pada Ziyad?" Dia berkata,
,.Keputusan Rasulullah sAw lebih baik daripada keputusan

Muawiyatr." Dalam hadits Abu Umamah, Ibnu Mas'ud dan llbadah

terkandung hukum-hukum lainnya. Dalam hadits Abdullatr bin

Hudza{hh terdapat kisatrnya yang menanyakan tentang nama ayahnya.

Dalam hadits Ibnu Az-Zubair terdapat kisah yang menyerupai kisatr

Aisyah secara ringkas dan telah diisyaratkan kepadanya. Hadits

Saudah juga menyerupainya, dan dalam riwayat Ahmad tidak

disebutkan, tapi hanya dikatakan, "Dari putri Zam'ah". Dalam hadits

Zainab terdapat kisatr dan bapaknya tidak disebutkan, tapi hanya

dicantumkan, "Dari Zainab Al Asadiyatr".

Selain itu, ada juga riwayat mursal yang berasal dari Llbaid bin

Umair, salah seorang pembesar tabiin yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abdil Barr dengan sanadyangshahift kepadanya.

19. Wala{ Adalah Hak Orang yarg Memerdekakan dan Warisan

Anak Temuan

.'.4t,';JG
Umar berkata, "Anak temuan adalah orang merdeka."

n Wala'adalah nasab dan warisan orang yang dimerdekakan.
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{p: r * ?'t,j.* Ut|iA.:;;-i.',;frt' Uu *p *
aifr* q'rL ,iu; ,it* A',s$?, .'6:"1'Ai,t;tlt; e.bl
It ,Sv: .,F'; ;.^:r ,S;: .fr G\ or,),'r(.-,ttil i*

.(* i-?r,c6

675l.Dari Aisyah, dia berkata, "Aku membeli ga.irah, talu
Nabi SAW bersabda, 'Belilah dia, lcarena sesungguhnyawala' adalah

hak orang yang memerdekakan'.Ketrrudian ketika dihadiatrkan seekor

kambing kepada Barirah, beliau bersabda, 'Itu adalah sedekah

baginya, dan bagi kita adalah hadiah'."

Al Hakam berkata, "Suaminya (suami Barirah) adalatr orang

merdeka."

Perkataan Al Hakam im mursal.

Ibnu Abbas berkat4 *r{hl melihatrya (suami Barirah) seorang

budak."

6752. Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"sesungguhnya wala' adalah hak orang yang memerdekakan."

Keteransan Hadits:

(Bab wala' adalah hak orang yang memerdekakan dan

warisan anak temuan. Umar berkata, "Anak temuan adalah orang

merdeka. ') Judul ini terkait dengan warisan anak temuan. Oleh sebab

itu, Imam Bul*rari mengisyaratkan tarjih pendapat jumhur, bahwa

anak temuan adalatr orang merdeka, danwala:nya menjadi hak Baitul
Mal. Dia juga mengisyaratkan riwayat dari An-Nakha'i, bahwa wala'-

.:6'l Ai,trtr3yiv *r*v?rt *Ut*'# it*
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nya menjadi hak orang yang menemukannya. Dia berdalil dengan

perkataan Umar kepada Abu Jamilatr mengenai orang yang

menemukan, i:i\j |:yr'r**itJ t ttt, 7 yi +\y (P er gil ah en gkau, knr ena

dia ilerdelrn. Kami yang menanggung naJkahnya dan bagimu

wala'nya). Atsar ini selengkapnya telah dikemukakan secaramu'allaq

di permulaan pembatrasan tentang kesaksian.'

Di sana saya menyebutkan orang yang meriwayatkannya

secara maushul. Saya juga telatr menjawabnya, bahwa makna

perkataan Umar, 'rj75U (Bagtmu wala'-nya). Maksudnya, engkaulah

yang menangani pendidikannya dan mengurusi perkaranya. Artinya,

perwalian Islam, bukan perwalian memerdekakan. Dalilnya, redaksi

hadits yangmarfu','db1'd.il jt 6!1lSesungguhnya wala' adalah hak

orang yang memerdekalcan). De,lrgan demikian, orang yang tidak

memerdekakan tidak berhak memperoleh wala', karena

memerdekakan semestinya didahului dCIrgan kepemilikan.

Anak yang ditemukan di negeri Islam tidak menjadi milik

orang yang menemukannya. Karena hukum asal manusia adalah

merdeka, sementara orang yang terbuang tidak terlepas dari

kemungkinan sebagai anak perempuan merdeka, maka tidak boleh

dijadikan budak, atau sebagai anak budak perempuan milik suatu

kaum sehingga warisannya adalah hak mereka. Jika tidak diketahui,

maka diseratrkan ke Baitul Mal, dan dia tidak menjadi budak bagi

orang yang menemukannya.

Ada riwayat dari Ali yang menyatakan bahwa anak temuan

adalah maula siapa saja yang menghendaki. Demikian juga yang

dikatakan oleh ulama Hanafi, sampai si anak bisa ditebus. Setelatr itu

tidak beralih dari orang yang telah diberikan tebusan kepadanya.

Semua ini tidak diketahui oleh Al Isma'ili, maka dia berkata,

"Penyebutan tentang warisan anak temuan" dalam judul bab, namun

hadits yang dikemukakarulya tidak menyebutkannya dan tidak

mengindikasikannya. Dia memaksudkan bahwa hadits Aisyah dan
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Ibnu Umar cocok dengan judulnya, yaitu: ]-1bi}-U,;l;r rJ..ft

(Sesungguhnya wala' adalah hak orang yang memerdekakan),
padahal pada hadits keduanya tidak menyinggung tentang warisan
anak temuan.

Al Karmani telah berusaha mengkajinya, lalu dia berkata,
"Jika anda mengatakan, mana penyebutan tentang warisan anak

temuan? Maka saya mengatakan, 'Itu yang disebutkan sebagai judul.
Namun hadits yang dikemukakarurya tidak sesuai dengan itu'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini semua berdasarkan zhahrmy4
sedangkan jika berdasarkan pengamatan, maka tampak kesesuaian
pencantumarulya dalam bab warisan. Penjelasannya seperti yang telah
saya kemukakan.

Ibnu Al Mundzir berkata, 'Mereka sepakat, bahwa anak
temuan adalah orang merdeka, kecuali menurut riwayat dari An-
Nakha'i."

Sedangkan riwayat darinya adalah seperti jarnaatr dan seperti
yang dinukil dari ulama Hanafi. Diriwayatkan dari Syuraih seperti
pendapat yang pertama. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh
oleh Ishaq bin Ratrawaih.

'JA (Al Hakam). Dia adalah Ibnu Uyainatr. Ibratrim adalah

An-Nakha'i, dan Al Aswad adalah lbnu Yazid. Mereka bertiga adalah

tabiin yangberasal dari Kufatr.

f/ vl+ji) o:J] ,'{i;,lr 5,6 gt Hakam berkata, ,,suaminya

{suami BarirahJ adalah orang merdeka.') Redaksi im maushul
hingga Al Hakam dengan sanad tersebut. Dalam riwayat Al Ismaili
dari riwayat Abu Al Walid, dari Syr'bah, redaksi ini disisipkan ke
dalam hadits, dan Al Hakam tidak mengatakan itu dari dirinya sendiri.

Pada bab berikutnya akan dikemukakan dari jalur Manshur, dari
Ibrahim, batrwa Al Aswad mengatakannya juga. Dia adalah pendatrulu

Al Hakam dalam hal ini.
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J-i f;t ,S:lj(put"taan Al Hakam ini mursa[). Maksudnya,

tidak musnad kepada Aisyah sehingga termasuk kategori muttasil

marfu'.

rll ? &-Ys td? i) S'6i lnnu Abbas berkata, "Aku melihatnya

[suami BarirahJ 
'r"oronf 

budak). Pada bab berikutnya disebutkan

tambahan redaksi, "e+tlt 3i-!1i J'gi gnfotuan Al Aswad terputus).

Maksudnya, tidak bersarnbrurg dengan penyebutan Aisyah di

dalamnya, sedangkan'perkataan Ibnu Abbas leblh shahih,karcna dia

menyebutkan bahwa dia melihatnya. Ada riwayat shahih yang

menyebutkan bahwa dia menghadiri dan menyaksikan kisah ini.

Dengan demikian, perkataannya lebih kuat daripada perkataan orang

yang tidak menyaksikannya. Karena Al Aswad tidak pernah datang ke

Madinah pada masa Rasulullah SAW, seme,ntara Al Hakam dilahirkan

sangat jauh dari masa itu.

Ungkapan Imam Bukhari bahwa perkataan Al Aswad terputus,

bisa diartikan pada posisi mursal. kri berbeda dengan istilah

munqathi'(terputus) yang biasa digunakan, yaitu salatr satu sanad-nya

terputus pada generasi satrabat, sehingga yang ada hanya disebutkan

tabiin dan Nabi SAW. Riwayat seperti ini mereka sebut mursal. Di
antara para ahli hadits ada juga yang mengkhususkan istilah ini untuk

tabiin senior. Dengan demikian perkataan Imam Bukhari, ,-<Ar S'gi

}:"j (Perkataan Al Hakam ini mursal) digunakan juga untuk tabiin

junior, karena Al Hakam tergolong tabiin junior. kri dijadikan patokan

untuk salah satu dari dua riwayat dari Ahmad, bahwa barangsiapa

memerdekakan atas nama orang lain, maka wala'-nya menjadi hak

orang yang mernerdekakan, dan patralanya bagr orang yang

pernerdekaan itu atas namanya. Pembahasannya akan dikemukakan

pada bab apa )rang diwarisi wanita dai wala'.
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20. Warisan Budak Sa'ibahs

t;s #ar,yi otr.,r'2fi1 ,>uyi yf"q'ju;rr * f
' t or. ,

.O jr*-

6753. Dari Abdullah, dia berkata, "Sesungguhnya para

pemeluk Islam tidak memerdekakan budak tanpa wala', sedangkan

orang-orang Jatriliyatr memerdekakan budak tanpa wala' ."

, s€A.i;;. -?t Wht *>, a$.GLi 2;\i ;
Ly, ,, iirzl!,;;i 'd?t;l ,l' J;, ti :',)w ,t;i'ti tat^i

:)v'11 ,:6bl Ci'lrst C$ ,q4gi ,Ju" .ai'ti o'*fr 6i
,t'i.k .7,6ltt ,'-.-*::,j$ .qiEG ,+frv,Ju .lcrat JpLi

G's: or):3i'!i ;lu.U* ckik ?+Ll!:Us,
.'{-l ,fi? 

^;.f1 
,y'&;r,:i:,Wr-'!i ,l'r, .r?

6754. Dari Al Aswad, bahwa Aisyah RA pernatr membeli

Barimh unfuk memerdekakanny4 namun keluarganya mensyaratkan

wala'-nyy maka Aisyatr berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya

aku membeli Barirah untuk memerdekakannya, namun keluarganya

mensyaratkan wala'-nya." Beliau pun bersabda, "Merdelcaknnlah dia,

lrarena sesungguhnya wala' adalah hak orang yang memerdekalcan."

{tau beliau bersabd4 "Berilcanlah harganya." Maka Aisya}r pun

t Saibah adalah budak yang dimerdekakan dengan ketentuan bahwa tidak
seorang pun yang rnernegeng wala'-tya. Misalnya, majikannya mengatakan
kepadanya ketika memerdekakannya, "Aku memerdekakanmu sebagai saa'ibah"
atau "engkau merdeka sebagai saa'ibah". Dengan begitr,r, onmg yang
memerdekakannya itu tidak memiliki wala'-rya, sshingga dia boleh menggunakan
hartanya semarmya.
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membelinya lalu memerdekakannya. Bariratr kemudian diberi pilihan,

maka dia pun memilih dirinya, dan dia berkata" "Kalaupun aku diberi

sekian dan sekian, maka aku tidak akan bersama suaminya."

Al Aswad berkata, "Suaminya adalah orang merdeka."

Perkataan Al Aswad ini munqathr', sementara perkataan Ibnu

Abbas, "Aku melihatnya sebagai hamba sahay4" lebih shahih.

Keterangan lladits: -

(Bab bagian warisan saa'ibah). Penjelasan tentang saa'ibah

telah dikemukakan dalam tafsir suratr Al Maa'idah. Yang dimaksud

pada judul ini adalah hamba satraya yang majikannya mengatakan

kepadanya, "Tidak adawala'bagr seorang pun atasmu," atau "Engkau

adalah saa'ibah". Maksudnya, memerdekakannya dan tidak seorang

pun yang memegang wala'-nya. Cara memerdekakan ini kadang

dengan berkata, eer{ku memerdekakanmu sebagai saa'ibah," atau

"Engkau merdeka sebagai saa'ibah." Dua ungkapan pertama

memerlukan niat, dan dua ungkapan kedua cukup berarti
memerdekakan. Ada perbedaan pendapat mengenai adanya

persyaratan ini (yalaf disyaratkan sebagai saa'ibah). Jumhur

memakruhkannya dan mengecam orang yang membolehkannya.

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai wala'-nya.Insya Allah,
akan saya jelaskan padabab berikutrya.

l' + -y (Dari Abdullah).Dia adalatr Ibnu Mas'ud.

ot X;- t jLli,r-j#Wr';;;l'of:,l'rfi- f pfi :"1i,yi bt

(Sesungguhnya para pemeluk Islam tidak memerdekalan budak tanpa

wala', sedangkan orang-orang Jahiliah memerdekakan budak tanpa

wala). kri adalah ujung redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Al
Isma'ili secara lengkap dari jalur Abdunahman bin Mahdi, dari

Suffan dengan sanad-nyaini hingga Huzail, dia mengatat<arr, 
"Sii re
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'* ,)ui ,61: 7Uil1 iu 't:ii crw ,*.(" ,)ti.t? |>ibi $t,,'lui lt * Sl
Ar (seorang taki-lalci datang kepada Abdullah lalu berkata,

"Sesungguhnya alru memerdekakan seorang budalclcu sebagai

saa'ibah. Lalu dia meninggal dan meninggallcan harta tanpa

meninggall<an pewaris." Abdullah kemudian berkata) Setelah itu
disebutkan hadits bab ini dengan tambahan, b'$ ,:ig Ui g-r.A:r$?t

i(,j' f* A'fui'd;;t|'F:€ e'*;sil'uo*rs (Dan engkau adatah

orang yang telah memberi kebahagiaan kepadanya, maka warisannya

milihnu. Jika englwu merasa berdosa pada sesuatu, makn lmmi alan
menerimanya dan menjadikannya untuk baitul mal).

Dalam riwayat Al Adani disebutkan dengan redaksi, t#
'*!r;i, dan dia tidak ragu, dan dia (Abdullah) mengatakan, {i;;S Vrti

i*i' *. e (Tunjukkanlah kepada kamf , kami alwn menjadikannya

untuk baitul mat). Dengan demikian t--lfii berarti aku khawatir

terjerumus ke dalam dosa, sedangkan 'L+V jusu bermalcna sama.

Demikian hukum saa'ibah yang dikatakan oleh Al Hasan Al Bashri,

Ibnu Sirin dan Asy-Syaf i.

Abdrurazzaq meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

Ibnu Sirin, e3p )U\i uir;,y'rr*i ;*"'jir'g:;,idt u-il gJ jT U.6 oi
,'ji $-pfu.Afi 1i t e\:iri.rg,.i r,Ji ,u-:t tJ ;G .q u Stj :'iu,6i

t-i{U (Bahwa Salim maula Abu Hudzaifah, seorang sahabat yang

masyhur, dimerdekakan sebagai saa'ibah oleh seorang wanita dari
golongan Anshar, wanita itu berlcata kepadanya, "Silakan ambil wali
sesulramu." Maka dia pun menjadikan Abu Hudzaifah sebagai

walinya. Ketika dia gugur dalam perang Yamamah, warisannya

6 bemikian yang dicantumkan dalam naskahnya, yaitu dengan raa' (r;.16

fTunjul:kanlah kepada kani)).Kernmgkinan ini kesalahan penulisan dari Jid
(B erit ahukanl a h kep a d a lum).
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diserahlran kepada wanita Anshar itu atau anak wanita ifz). Ibnu Al
Mundzir meriwayatkan dari jalur BaIa bin Abdillah Al Muzani, i)ti
'-# 6.61 o9rrsfl-'of Vt6 .*.t, itii;bi & g ,'Sui'cr;'i ;T )d,;t'*
(Bahwa lbnu Umar pernah membawa harta maulanya yang

meninggal, lalu dia berkata, "Sesungguhnya kami telah

memerdeknkannya sebagai saa'ibah." Lalu dengan harga budak itu
dia memerintahkan untuk membeli seorang budak, kemudian

dimerdel<nkan).

Perbuatannya ini bisa dihukumi wajib dan bisa juga sunah

(anjuran). Atha' berkata, "lika saa'ibah tidak meninggalkan pewaris,

maka dipanggillah orang yang memerdekakannya, jika dia mau

menerima hartanya maka diberikan kepadanya, jika tidak maka harta

itu dibelikan budak lalu dimerdekakan."

Ada madzhab lainnya yang menyatakan, batrwa wala'-nya
menjadi hak kaum muslimin, mereka mewarisinya dan menanggung

dendanya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Umar bin
Abdul Aziz dan Az-brhn. kri juga merupakan pendapat malik.

Sementara diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, An-Nakha'i dan ulama

Kufalr, "Tidak apa-apa menjual wala' saa'ibah dan

menghibatrkannya."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Mengikuti zhahir sabda beliaq lfjr
lJ-rbl'$.(Wala' adalah hak orang yang memerdelalccn) adalatr lebih

utama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, itulah yang diisyaratkan oleh Imam

Bukhari dengan mengernukakan hadits IrV*,. mengenai kisah

Bariralr yang di dalamnya disebutkan,'Oibl'F.;\;t 6!$ lkarena

sesungguhnya wala' adalah hak orang yang memerdekaknn). Di
dalamnya juga disebutkan perkataan Al Aswad, bahwa suami Barirah

adalatr orang merdeka. Pembatrasan tentang ini sudah dikemukakan

dalam bab sebelumnya,
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21. Dosa Orang yang Berlepas Diri dari Maula-nya

Lt$ ti:rb t1:*i ir 'd,r$ Ju :JG 4 * ,!"#t -1.t;\,f
it;f r1:4tty Q;?G lv .a,)aAt *. * i' i,:f orji;

? ,; 6 i; -4 t W: :Jv.,-I.r)i pu:"\'t ,>w(;t n
;iparr;i,r .-.ii ,1;t r:rrJ aj|'r'r G* q o1*|';,*t ,jj
ti a, i: .ivr')u'k-ygtU.'+ Mr 6#i /61')
# 4 J?;t ,[#i ,8t, *rtttt i,r iii p $; p\t A

I a:,, .iv ,1, U'k i.t
t;1, ,-fr \ ,i;;i ,.,6t: *>a,r.},r ki *;t ,1t;..1 'tLi

'o.o

.Ju !r u? iql
6755. Dari Ibrahim At-Taimi, dari ayalurya, dia berkata, "Ali

RA berkata, 'Kami tidak memiliki kitab yang biasa kami baca kecuali
Al Qur'an, dan yang terdapat di dalam lembaran ini'. Dia kemudian

mengeluarkarmya. Ternyata, di dalamnya terdapat berbagai hal
mengenai luka (tindakan mencederai) dan tentang umur-umur unta'."

Dia berkata lagi, "Di dalamnya juga disebutkan, 'Madinah

adalah (wilayah) haram antara Atl ht ggo Tsaur. Barangsiapa

membuat sesuatu yang diada-adakan atau mengada-ada sesuatu di
dalamnyaE, mala baginya lalout Allah, para malaikat dan semua

manusia. Tidak akan diterima ibadah fardhu dan tidak pula sunah

7 Yaitu sebuah bukit di Madinah Munawwarah. Dalam Mu'jam Al Buldan
disebu&an: 'Air adalah dua bukit merah, yang mana ketika anda hendak menuju
Mellcah di lembah 'Aqiq, maka kedua bukit itu berada di sebelah kanan anda.
Sedangkan Tsaur adalah bukit kecil di balik bukit Uhud di arah selatan. Demikian
sebagaimana hasil penelitian sebagian ulama.

8 Yakni bid'ah dan kezhaliman.

t,

rl
ll
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darinya pada Hari Kiamat. Dan barangsiapa menisbatkan diri suatu

kaum tanpa seizin maula-maulanya, maka baginya lalout Allah, para

malailrat dan semua manusia. Tidak alcnn diterima ibadahfardhu dan

tidak pula sunah darinya pada Hari Kiamat. Perlindungan (iaminan)

kaum muslimin adalah setara. Berlaht pula (pada jaminan yang

diberilran oleh) yang paling rendah da.ri merelra. Barangsiapa

melanggar perlindungan seorang muslim, maka bagtnya labrat Allah,

para malailcat dan semua manusia. Tidak aftnn diterima ibadah

fardhu dan tidak pula sunah darinya pada Hari Kiamat' ."

oz.(' ' 'i" 'tu 'r ji}t gl.iuU#i.fu 6t # lt,rf *s 4+r' d' P c' gse :L 
.* *):r)t {

6756.Dari Ibnu Umar RA, dia berkat4'Nabi SAW melarang

me,njual dan menghibahkan wala'."

Keterangan Hadits:

(Bab dosa orang yang berlepas diri dari maulanya). Judul ini

me,r:trpakan redaksi sebuatr hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan

Ath-Thabarani dari jalur Sahl bin Mu'adz bin Anas dari ayaturya, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, jrr &r '#5J-f rip k'ol lsesungguhnya

Allah mempunyai para hamba yang Allah Ta'ala

lrepada merelra). Selanjutnya di dalamnya disebutkan,

tidak berbicara,.{.4 .., ..O ,t ,.

?t )"V rrrrl Ja.lf

rg?;tW.VK lOan laki-taki yang diberi kesenangan oleh suatu

lraum lalu dia mengingkari kesenangan dari mereka itu dan berlepas

diri dari merelca). Seinentara dalam hadits Amr bin Sfu'ai! dgt

ayatnrya, dari kakeknya, yang diriwayatkan Ahmad disebutkan, lur'y6
"OS ttyt #'U37 tXrrf", terhadap Allah, melepaslcan din dari nasab

walaupun kecil). Riwayat ini memiliki hadits penguat lainnya dari
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I

I

Abu Bakar Ash-Shiddiq. I

Tentang hadits bab ini, 
^hr 

ii # il.ry p\t -A 6:i jt, u I

'ib;,ri 
/hri i<r.ii\ (Barangsiapa menisbatkan dirri ,u'oru'kaum tanpa

seizin maula-maulanya, maka baginya lalcnat Allah, para malaikat

dan semua manusia). Hadits seperti ini juga diriwayatkan oleh Ahmad 'l

dan Ibnu Majah serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dari Ibnu

Abbas. Abu Daud juga meriwayat dari hadits Anas dengan redaksi,

el't # dt u.t;:'l,l' il $it (Maka baginya lalorut Allah yang terus

menerus hingga Hari Kiamat). Penjelasan hadits bab ini telah

dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan Madinah dan

pembahasan tentang upeti, dan akan dikemukakan lagi pada

pembahasan tentang diyat (tebusan).

Selain itu, ada hadits lain yang semakna dengan hadits Ali ini, 4

yaitu hadits Aisyah yarrymarfu', )(Jtbiu;ilf#:i *.ti f di jiU
(Barangsiapa berwali kepada selain maulanya, maka bersiap-siaplah

dia untuk menempati tempat duduknya di neraka). Hadits ini dinilai

shahih oleh Ibnu Hibban.

Ayatrnya Ibratrim At-Taimi yairg meriwayatkan ini dari Ali,
namanya adalah Yazid, bin Syarik. Hadits ini diriwayatkan juga oleh

sejumlah periwayat dari Ali, di antaranya adalah Abu Juhaifah Wahb

bin Abdullatr As-Sawa'i, haditsnya telah dikemukakan pada

pembahasan tentang ilmu. Di sana dan pada pembahasan tentang

keutamaan Madinah, saya telah mengernukakan perbedaan para

periwayat dari Ali mengenai lembaran tersebut, dan semua yang

mereka riwayatkan memang terdapat di dalam lembaran tersebut. Di
antara kandungan lernbaran tersebut juga terdapat apa yang telah

dikemukakan pada pembatrasan tentang bagian seperlima, yaitu dari

hadits Muhammad bin Al Hanafiyah, bahwa ayatrnya, Ali bin Abi

Thalib, me,ngutusnya ke,pada Utsman dengan membawakan lembaran

yang di dalamnya mencantumkan kewajiban-kewajiban zakat. ' 
r
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Riwayat Thariq bin Syihab dari Ali juga menyerupai hadits

bab ini yang dikemukakan oleh Ahmad, batrwa di dalam lembarannya

terdapat keterangan tentang kewajiban-kewajiban zakat. Pada

pembahasan tentang ilmu, saya telah mengemukakan bahwa Ali bin

Abi Thalib menceritakan hadits ini, dan telah dikemukakm juga i'rab

perkataannya, iirr i7u-lf \l (X"*oli At Qur'az). Di antara yang

disebutkan dalam riwayat ini pada pembahasan tentang itrnu, 'Ji 1

i4ti;i (Seorang muslim tidak boleh dibunuh knrena membunuh

orang lafir). Saya akan menguraikan penjelasannya pada pembatrasan

tentang diyat.

Adapun yang terkandung oleh hadits bab ini pada lembaran

tersebut ada empat hal, Yaitu:

Pertama, luka (tindakan me,ncederai) dan umur-umur unta.

Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang diyat, dan

apakah yang dimaksud dengan umur-umur unta adalah yang terkait

dengan upeti atau yang terkait dengan zakat, atau mencakup semua

itu.

Kedua, ?;i-i;-+"1' (Madinah adalah [wilayah] haram).

Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang

keutamaan Madinah di bagian akhir pembahasan tentang haji. Di sana

juga saya telah menyebutkan hal-hal yang terkait dengan sanad serta

penjelasan tentang perbedaan pe,lrafsiran mengenai ash-sharf dm al

adl.

Ketiga, t:j jri ;yj (Dan barangsiapa menisbatkan diri suatu

trnum). krilah yang dimaksud di sini, yang mana di dalamnya

disebutkan , i,ti l\t fr(Tanpa seizin maula-maulanya).Di sana telatl

dikemukakan, battwa Al Khaththabi menyatakan mempunyai suatu

pengertian, yaitu: Bila ia meminta izin kepada maula-maula-nya

namun mereka melarangnya. Kemudian saya merujuk perkataan Al

Khaththabi , "lzifrpara maula bukan sebagai syarat untuk bernasab dan
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ber-wala' yang bukan darinya dan bukan kepadanya' Akan tetapi

disebutkan itu untuk menegaskan pengharaman, dan juga jika dia

meminta izin kepadapara maula-nya tapi mereka melarangnya, maka

ada halangan antara dirinya dan apa yang akan dilakukannya itu

(yakni ber-wala' kepada orang lain)." Sebenarnya ini tidak

menghalangi, karena mereka kadang melakukan itu untuk maksud

tertentu. Yang lebih tepat adalatr yang dikemukakan oleh yang lain,

bahwa ungkapan "izin" untuk membatasi hukum dengan tidak adanya

izin dan membatasinya pada izin. Dikemukakannya redaksi demikian

karena mayoritasnya demikian.

Bisa juga redaksi, $)T 9\1.p. (tanpa seizin maula-maulanya)

mencakup makna yang lebih umum daripada berwali, di antaranya

adalah pertolongan, bantuan dan pewarisan. Sedangkan redaksi, t]t.
AtT g\lQanpa seizin maula-maulanya) terkait dengan pengertiannya

selain warisan. Dalilnya adalah hadits, 'e tbi'r;J.lf1-jr U,lY

(sesungguhnya wala' adalah milik orang yang memerdekaknn)'

Tampaknya, Imam Bukfiari telatr mencermati ini lalu hadits ini

dia sertai dengan hadits Ibnu Umar yang melarang menjual atau

menghibahkanwala'. Karena disimpulkan dari situ tidak dianggapnya

izin dalam ini. Sebab, bila sang majikan dilarang menjual wala'

padatral dia bisa memperoleh pengganti, dan dilarang menghibahkan

padatral dia bisa memperoleh pemberian. Oleh sebab itu, lebih

dilarang lagi dengan izin tanpa pengganti dan pemberian, dan ini

mencakup hibah.

Dalam hadits ini disebutkan bahwa bernasabnya maula dari

bawalr kepada selain maula-rrya dari atas adalah haram, karena sikap

ini berarti mengingkari nikmat serta menyia-nyiakan hak warisan

dengan wala" aql da1. sebagainya. Berdasarkan ini Malik berdalih

sebagaimana yang disebutkan Ibnu watrab dalam kitab Al

Muwaththa', dia berkat4 "Dia pernatr ditanya tentang budak yang
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membeli dirinya dari majikannya dengan syarat bahwa dia boleh

berwali kepada siapa saja yang dikehendakinya. Malik mengatakan,

'Itu tidak boleh'. Dia kemudian berdalil dengan hadits Ibnu Umar, lalu
dia berkata, 'Itu adalah hibah yang dilarang itu'."

Atha' bin Abi Rabah telah melakukan kekeliruan dalam

menyimpulkan pengertian hadits ini. Dia mengatakan seperti yang

diriwayatkan oleh Abdtxrazzaq dari Ibnu Jurarj darinya, "Jika sang

majikan mengizinkan maula-nya untuk berwali kepada yang

dikehendakinya, maka itu boleh." Dan dia berdalil dengan hadits ini.

Ibnu Baththal berkata, "segolongan ahli fikih tidak sependapat

dengan apa yang dikatakan oleh Atha'. Dia mengatakan, 'Hadits Ali
dimaknai, bahwa secara umum telah berlaku seperti firman-Nya

dalam surah Al Israa' ayat 31, 9'*l'zj-.3'r-S;\it r,-ii; \j (Dan

janganlah kamu membunuh anak-analcrnu karena talatt kemiskinan).

Mereka sepakat bahwa membunuh anak adalah haram, baik karena

takut miskin maupun tidak. Namun hadits itu dihapus oleh hadits yang

melarang menjual atau pun menghibahk at wala' ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Utsman lebih dulu berpendapat

demikian daripada Atha'. Ibnu Al Mundzir meriwayatkan bahwa

orang-orang yang berselisih seperti itu pernah dibawa kehadapan

Utsman, lalu Utsman mengatakan kepada orang yang dimerdekakan,
"Berwalilah kepada siapa yang engkau kehendaki." Sementara itu,
Maimunah menghibahk an w ala' para maula-nyakepada Al Abbas dan

anak-anaknya. Namun hadits shahih lebih didatrulukan dari semua ini.
Boleh jadi hadits ini belum sampai kepada mereka, atau memang

sudah sampai kepada mereka namun mereka menakwilkannya lalu
terjadi ijma' yang menyelisihi mereka.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa orang
yang dimerdekakan tidak boleh menulis, 'fulan bin fulan', yaitu

menyebutkan namanya dan maula-nya yang memerdekakanny4 akan

tetapi semestinya dia mengatakan, 'fulan maula fulan'. Namun
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demikian, dia boleh menasabkan kepada nasab orang yang
memerdekakanny4 misalnya Al Qurasyi dan sebagainya. yang lebih
utama adalah menyatakan secara rinci, misalnya dengan mengatakan,

Al Qurasyi bil wala', atau maulaahum'. Hadits ini juga menujukJ<an,

bahwa orang yang mengetahui tapi dia melakukannya, maka
kesaksiannya gugur. Selain itu, dia wajib bertaubat dan memohon
,Impun. Hadits ini juga menunjukkan bahwa melaknat para pelaku

kefasikan secara umum adalah boleh, walaupun mereka kaum
muslimin."

Keempat, p,if 1 **'-,i+ti ;bt-lt';J.[i gntindungan

fiaminanJ kaum muslimin adalah setara. Berlalat pula [pada jaminan
yang diberilran olehJ yang paling rendah mereka). Penjelasannya

telalr dikemukakan pada perrbahasan tentang jizyah (upeti).

Sementara hadits kedua pada bab ini telah dikemukakan pada

pembatrasan tentang memerdekakan budak, dan di sini saya akan

mengemukakan penj elasannya.

)E'g i.iir # ,f (Dari Abduilah bin Dinar). Demikian redaksi

yang dikemukakan oleh para hafizh dari kalangan Sufran Ats-Tsauri,
di antaranyra: Abdurrahman bin Mahdi, Waki', Abdullah bin Numair
dan yang lain.

* .d,y (oori lbnu Umar). Disebutkan dalam riwayat Al

Ismaili dari jalur Ahmad bin Sinan, dari Abdurrahman bin Matrdi, dari

Syr'batr dan Suffan, dari Ibnu Dinar, * iy'r:ir, (Aht mendengar

Ibnu Umar). Iladits ini dikenal dari Abdullah bin Dinar, sampai-

sampai ketika Muslim meriwayatkannya dalam kitab Ash-Shahih, dia
berkata, "Orang-orang menyandangkan hadits tersebut kepadanya."

Setelatr met-takhrij hadits ini At-Tirmidzi berkat4 "Hadits ini
hasan shahih, dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits

Abdullah bin Dinar."

Sa'id, Suffan dan Malik meriwayatkan hadits ini darinya.
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Diriwayatkan juiga dari Syu'bah, bahwa dia berkata, "Aku sangat

ingin ketika Abdullah bin Dinar menceritakan hadits ini agar aku

diizinkan sehingga aku berdiri menghampirinya dan mencium
kepalanya."

At-Tirmdizi berkata, "Yahya bin Sulaim meriwayatkan dari
Ubaidullah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Majah meriwayatkannya

secara maushul hadits Yahya bin Sulaim. Yahya bin Sulaim tidak
meriwayatkannya sendirian, karena Abu Dhamrah Anas bin Iyadh dan

Yahya bin Sa'id Al Umawi pun meriwayatkailly4 keduanya

meriwayatkannya dari Llbaidullah bin Umar, yang diriwayatkan oleh
Abu Awanah dalam kitab Ash-Shahih dari kedua jalur periwayatan

tersebut. Namun masing-masing menyandingkan Nafi' dengan

Abdullah bin Dinar. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban dalam kitab
Ats-Tsiqat dalam biografi Ahmad bin Abi Aufq dan dia
mengemukakannya dari jalurnya, dari Syu'bah, dari Abdullah bin
Dinar dan Amr bin Dinar, semuanya dari Ibnu Umar.

Amr bin Dinar berkata, "Hadits iti gharib."

Abu Nu'aim Al Ashbahani telah mengumpulkan semua jalur
periwayatannya dari Abdullah bin Dinar, lalu dia menyebutkannya

dari 30 orang yang menceritakannya dari Abdullah bin Dinar, di
antaranya yang termasuk kalangan tabiin senior, Yahya bin Sa'id Al
Anshari, Musa bin Uqbah, Yazid bin Al Had dan Ubaidullah Al
Umari. Mereka ini meriwayatkan dari kalangan tabiin junior dan yang

di bawah mereka adalatr Mis'ar, Al Hasan bin Shalih bin Ha1y,

Warqa', Ayynb bin Musa dan Abdurrahman bin Abdullatr bin Dinar.
Juga Abdul Aziz bin Muslim dan Abu Uwais, serta mereka yang tidak
menyebutkan Ibnu Juraij, yaitu yang dikemukakan oleh Abu Awanah
dan Sulaiman bin Bilal, dan itu terdapat dalam riwayat Muslim dan

Ahmad bin Hazim Al Mughafiri dalam Y,rtab Juz' Al Harawi dari jalur
Ath-Thabarani.



-* i.y if (Dari Ibnu Umar). Disebutkan dalam riwayat Abu

Daud Al Hafri dari Su$an yang dikemukakan Al Isma'ili, l)'cJ2;
';e @fu mendengar lbnu Umar). Demikian juga redaksi yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang memerdekakan budak, dari

riwayat syu'balr dan yang terdapat dalam kitab Musnad Ath-Thayalisi.

arri sy,r'iut , 'i[- ,7 ' iti t* ,o.\'u 
til'cj1^)'cili :;ti,-2 f 1' 1iJ, Uij

'a:l'ti.y (Afu berknta kepada Abdullah bin Dinar, "Apakah engkau

mendengar ini dari lbnu Umar?" Dia menjawab, "Ya. Analcnya

pernah menanyakan itu kepadanya.') Selain itu, Abu Awanah

menyebutkannya dari Bahz bin Asad, dari Syu'bah dengan redaksi,

'^-zi:;; ^-i.ytai,g i,S'6e,c i.l'uWl>3i:f-21) *ii @k"

berlrata kepada lbnu .Dinar, "Engkau mendengarnya dari lbnu

Umar?" Dia menjawab, "Ya. Hamzah, analcnya, pernah menanyakan

itu kepadanya.')

Riwayat yang sama pula disebutkan dalam riwayat Affan dari

Syu'bah yang dikemukakan Abu Nu'aim. Dia juga meriwayatkanny.l

dari jalur lairurya, bahwa Syu'bah berkata, 'c.i*O :'t :2U,-2 S)'c 3

'i UJr$ $ii iit * iy (Alat berkata kepada lbnu Dinar, "Demi

Allah, engkau benar-benar mendengar lbnu Umar pernah

mengatalran ini?" Lalu dia pun bersumpaft). Ketika dikatakan kepada

Ibnu Uyainah batrwa Syu'batr merninta Abdullah bin Dinar

bersumpatr, dia berkata, "Tapi kami tidak memintanya bersumpah.

Aku mendengur itu darinya berkali-kali. Itu diriwayatkan kepada kami

dalam kitab Musnad Al Humaidi dari Suffan." Diriwayatkan juga oleh

Ad-Daraquthni dalam krtab Ghara'ib Malik dari jalur A1 Hasan bin

Ziyad Al-lu'lui, dari Malik, dari Ibnu Dinar, dari Hamzatr bin

Abdullatr bin umar, bafuwa dia pematr menanyakan kepada ayahnya

tentang menrbeli wala', lalu redaksi hadits itu disebutkan. Secara

tekstual, ini menunjukkan bahwa Ibnu Dinar tidak pernatr

mendengarnya dari Ibnu Umar, dan memang tidak demikian.
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Ibnu Al Arabi dalam kitab Syarfu At-Tirmidzi berkatq

"Abdullah bin Dinar meriwayatkan hadits ini sendirian, dan hadits ini
berada pada derajat hadtis kedua karena tidak menyebutkan redaksi

Nabi SAW. Tampaknya, dia menukil makna sabda Nabi SAW, t-;,51.

'A-tb1'#,;1;t (Sesunggahnya wala' adalah milik orang yang

memerdekakan))'

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dipertegas lagi dengan Ibnu

Umar yang meriwayatkan hadits ini dari Aisyah tentang kisatr Bariratr

seperti yang telah dikemukakan pada pembatrasan tentang

memerdekakan budak. Namun, ada juga redaksi hadits darinya yang

diriwayatkan dari jalur lainnya yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan

Abu Awanah dari jalur Al-Laits, dari Yatrya bin Ayynb, dari Malik
dengan redaksi, #',*'r:li, g.,f ,#3-J-l *b it' & uJr U;
(Alat mendengar Nabi SAW melarang menjual dan menghibahlmn

wala).

Selain itu, disebutkan dalam riwayat Muhammad bin Abi
Sulaiman yang telah saya kemukakan sebelumnya dengan redaksi,
'#'ilrLq-f if1-ir (Wala' tidak boleh dijual dan tidak boleh

dihibahkan). Redaksi serupa pun disebutkan dalam riwayat Itban bin
I-lbaid dari Syu'bah yang dikemukakan oleh Abu Nu'aim. Sementara

itu, Muhammad bin Sulaiman Al Kharraz menarnbalrkan di dalam

sanad-nya: Dari Ibnu Umar, "dari Uma/' sehingga sanad-nyamenjadi
tidak jelas. kri diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni dan dia
menilainya lematr. Semua yang kami sebutkan menyebutkan redaksi

ini, sementara Abu Yusuf Al Qadhi menyelisihiny4 karena dia
meriwayatkannya dari Abdullah bin Dinar dari lbnu Umar dengan

redaksi, fir $tk "z;,1illt (Wala' adalah seperti nasab dalam hal

warisan).

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf i, dan juga dari
jalurnya Al Hakim kemudian Al Baihaqi dengan mernasukkan Bisyr
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bin Al Walid, dan antara Abu Yusuf dan Ibnu Dinar terdapat

Ubaidullah bin Umar. Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh Abu
Ya'la dalarn l<rtab Al Musnad darinya. Diriwayatkan juga oleh Ibnu

Hibban dalam l<rtab Ash-Shahih dai Abu Ya'la. Di sampang itu,
hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari jalur Abdullah bin Ja'far

bin A'yan, dari Bisyr, dengan tambatran redaksi, +i-liLqi ) (Tidak

boleh dijual dan tidak boleh dihibahlmn). Kemudian dari jalur

Abdullah bin Nafi', dari Abdullatr bin Dinar disebutkan dengan

redaksi, 'A4It W gr{-I i;J il| 1ji, u,lt (Sesunggahnya wala' adalah

nasab, tidak dibenarkan menjualnya dan tidak pula
menghibahkannya).

Redaksi yang terpelihara mengenai ini adalatr yang

diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, dari Daud bin Abi
Hind, dari Sa'id bin Al Musalyab secara mauquf dengan redaksi, iljt
,-;-3r *k L;i. O"*itian juga yang diriwayatkan oleh Al Bazzar

dan Ath-Thabarani dari jalur Sulaiman bin Ali bin Abdillatr bin

Abbas, dari ayalrny4 dari kakeknya secara marrtt', \t J$b.'rrtil;Jrt
J:tii (Wata' tidak dapat dipindahkan dan tidak pula dialihkan).

Namun di dalam sanad-nya terdapat Al Mughirah bin Jamil, yang

dinilai sebagai periwayat yang tidak dikenal. Jadi, memang beirar

redaksi, 14li'r4.')',5r:t|*t ti)ltli lWala' adalah milik orang

yang memerdekakan, tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan),

diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Ibnu Baththal berkatq '?ara ulama sepakat bahwa tidak boleh

mengalihkan nasab, karena hukum wala'sama dengan hukum nasab.

Karena nasab tidak boleh dipindahkan maka wala'pun tidak boleh

dipindalrkan. Pada masa jatriliyatr, mereka kadang memindahkan

wala' dengan cara dijual atau lairurya, lalu turun syariat yang

melarangnSra."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Jamaah telatr sepakat untuk
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mengamalkan hadits ini kecuali yang diriwayatkan dari Maimunah,

bahwa dia menghibatrkan wala' Sulaiman bin Yasar kepada Ibnu

Abbas. Ab&xrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha', bahwa

seorang majikan boleh mengizinkan budaknya untuk berwali kepada

siapa yang dikehendakinya. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pembahasan tentang ini telatr

dikemukakan pada bab sebelum ini.

Ibnu Baththal dan lainnya berkata, "Diriwayatkan dari

IJtsman, bahwa dia berpendapat, boleh menjual wala', demikian juga

pendapat yang diriwayatkan dari Urwah. Sedangkan pendapat yang

diriwayatkan dari Maimunah menyatakan, bolehnya menghibatrkan

wala'. Demikian juga yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Kemungkinannya, hadits ini belum sampai kepada mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Mas'ud telah mengingkarinya
pada masa Utsman. Abdtxrazzaq meriwayatkan dariny4 bahwa dia

mengatakan, l'a;*i i'.-t'$ {naofrh seseorang di antara lmlian

menjual nasabnya?) Diriwayatkan dari Ali, dia berkata, ',4i"ail},

,-L-3t (Wata' adalah salah satu cabang dari nasab). Diriwayatkan

dari jalur Jabir, bahwa dia mengingkari penjualan dan penghibahan

wala'. Selain itu, diriwayatkan dari jalw Atha', bahwa Ibnu Umar
mengingkarinya. Diriwayatkan juga dari jalur Atha', dari Ibnu Abbas,

bahwa itu tidak boleh dilakukan. Sanad-nya shahih. Dari situ mereka

membedakan nukilan dari Ibnu Abbas antara menjual dan

menghibatrkan.

Ibnu Al Arabi berkata,'Makna, .-ir ,;tk"U*i)ljt adalatr,

Allah mengeluarkannya dengan kehormatan karena disetarakan

hukumnya dengan nasab, sebagaimana halnya bapak me,ngeluarkan

anak dengan air mani menjadi wujud yang dapat diraba. Dahulu,
hamba sahaya itu bagaikan tidak pernah ada secara hukum. Oleh
karena itu, dia tidak dapat memutuskan, tidak dapat berwali dan tidak
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pula bersaksi. Lalu majikannya memberikannya kebebasan dalam

wujud hukum ini yang tadinya tidak ada (tidak berlaku padanya).

Karena menyerupai hukum nasab, maka dikaitkan dengan,orang yang

memerdekakan, karena itulatr ditetapkan, !-rbf |;J.ilt-St w;3t

(sesungguhnya wala' adalah milik orang yang metnerdekakan). Jadi,

wa,la'dikaitkan dengan tatanan nasab sehingga dilarang me,lrjual dan

menghibahkannya."

Al Qurttrubi berkata, "Hadits bab ini dipandang sebagai dalil

oleh jumhur. Alasanny4 karena ini merupakan perkara riil yang tidak

mungkin dipisatrkan sebagaimana halnya nasab. Karena unsur bapak

dan kakek tidak dapat dipindahkan, maka demikian jugawala', hanya

saja disatrkan dalam wala' selain yang terkait dengan warisan.

Misalnya, seorang budak rnenikatri seorang perempuan yang

dimerdekakan orang lain, lalu lahir seorang anak darinya, maka si

anak adalatr orang merdeka karena ibunya seorang yang merdeka,

maka wala'si anak milik para maula-nya jika dia meninggal pada saat

itu. Jika sang majikan memerdekakan ayah si anak sebelum kematian

si anak, ketika si anak meninggal, maka wala'-nya beralih kepada

orang yang memerdekakan ayahnya. Seperti itulah pendapat yang

dise,pakati."

kri tidak menodai hukum asal tersebut, bahwa '$rif "z;,lili'

.-I--3t, karena kemiripan tidak mengharuskan kesamaan dalam segala

hal. Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai orang yang

membeli dirinya dari majikannya, seperti budak mukatab (budak yang

mengadakan perjanjian dengan majikannya dengan cara mencicil

kemerdekaannya), menurut Jumhur, wala'-nya milik majikannya.

Namun ada juga yang berpendapat bahwa dia tidak rnemiliki wala'-

nya. Selain itu, ada perbedaan pendapat mengenai orang yang

rremerdekakan budak saa'ibah, seperti yang telatr dikemgkakan

sebelumnya
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22. Orangyang Memeluk Islam melalui Orang Lain

i't;r,*t *a\t *Ut JGi .".\)'i,sir ;r;)t ok,
;t+L u$t ;ri i:Ju ar|rti,'st f *?T:r.'6tLl?.

.;Jt rta iLo ir&$ .f,;)
Al Hasan berpandangan bahwa orang yang mengisalamkan itu

tidak memilitr wala'-nya. Nabi SAW bersabda, "Wala' adalah milik
orang yang memerdelaikan." Disebutkan dari Tamim Ad-Dari, dia
menyandarkannya kepada Nabi SAW, dia berkat4 "Dia adalah orang
yang paling berhak terhadap hidup dan matinya." Mereka berbeda
pendapat tentang ke-shahih-an hadits ini.

d-A d-re A.*'o!t o:rr_,1 qFt?t **,a"oi,p it *
& lt );)u; -?i .$ 6;r)"ol J, W ,Qhfiii-

.:.ri"i'F.i,tSt Cv ,$; ;l:Xv 'jui *, *bt
6757. Dari Ibnu Umar, bahwa Aisyatr Ummul Mukminin

hendak membeli seorang budak perempuan untuk dimerdekakan, lalu
keluarga si budak berkat4 'lkmi akan menjualnya kepadamu dengan

syarat wala'-rrya untuk kami." Lalu Aisyatr menceritakan itu kepada
Rasulullatr SAW, maha beliau pun bersabda, "Hendalotya itu tidak
menghalangimu, karena sesungguhnya wala' adalah milik orang yang
memerdekakan."

.;;i,t: rafL,pG 6;;',;?t 
'Uu 

q- hr €?, *.G *
'#.i,tlt'otp ti|*i,,S,ut :r r;r'l;lt J2 ,*,U; *?i
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*\t ,)* lnr J'y-,uGri,':ju .GibL,Uu .Git PI
.i:r*b \ y ir, ,k .@i ) :Uut V"il'a G.*;'{-,i

.f; G\:) ;;t{j :Ju ,i|r or6.u

6758. Dari Aisyah RA, dia berkata, 
('Aku membeli Bariratr,

lalu keluarganya mensyaratkan wala'-nya." Kemudian Aisyah

menceritakan itu kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda,
*Merdekakanlah dia, karena sesungguhnya wala' adalah milik orang

yang memberikan uang (membayar harganya)." Aisyah berkata,

'Maka aku pun memerdekakannya."

Aisyatr berkata l"S, 'I(ernudian Rasulullah SAW

memanggilnya, lalu merrberinya pilihan tentang suaminya. Maka

Bariratr pun berkat4 'Walaupun dia memberiku sekian dan sekian,

aku tidak akan tinggal bersamanya'. Dia kemudian memilih dirinya."

Dia (Al Aswad) berkata, "Suaminya adalatr orang yang

merdeka."

Keteransan lfadits:

(Bab orang yang masuk Islam melalui orang /ain). Demikian

redaksi yang disebutkan oleh mayoritas periwayat. Dalam riwayat Al
Farabri dan mayoritas disebutkan tambahan redaksi, "seseorang".

iry i G7l ';r;it tt'ei 6t tt*rn berpandangan bahwa orang

yang mengisalamkann itu tidak memiliki wala'nya). Demikian redaksi

yang disebutkan oleh mayoritas periwayat, sedangkan yang

disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani, rli. Kata ini diambil dari

kata ,Iijl, yang memiliki makna yang silma de,ngan kata aj-fjr. At

Hasan ini adalatr Al Hasan Al Bashri. Atsar ini diriwayatkan secara

maushul oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab lI Jami' dari Mutharrit
dari Asy-Sya'bi dan dari Yunus, yaitu Ibnu Ubaid, dari Al Hasan,
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keduanya mengatakan tentang seseorang yang menjadi wali orang

lain, "Dia di antara kaum muslimin."

Suffan berkata, "Demikianlatr pendapatku. "

Pendapat yang sirma pun diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi

Syaibah dari Waki', dari Suffan. Dernikian juga yang diriwayatkan

oleh Ad-Darimi dari Abu Nu'aim, dari Suffah. Selain itu,

diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibatr dari jalur Yunus dari A1 Hasan,

dia berkata, "Dia tidak mewarisinya, kecuali bila dia menghendaki

untuk mewasiatkan haitanya unhtknya."

F.6jit+a./L3r j\l # zJuS *iib:tltr d t fi;-:
(Disebutlran dari Tamim Ad-Dari, dia meriwayatlunnya secara

marfu', dia berkata, "Dia adalah orang yang paling berhak terhadap

hidup dan matinya.') Hadits ini luput dari beberapa penulis kttab Al
Athraf danjuga yang menulis tentang para periwayat Imam Bukhari.

Mereka tidak menyebutkan Tamim Ad-Dari di kalangan mereka yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Riwayat ini tercantum pada semua

naskatr ini. Imam Bukhari juga menyebutkan hadits dari riwayatnya

pada pembahasan tentang iman, nirmun dijadikan sebagai judul bab,

yaita'zt,bJr ii-'.. r-l r (Agama ad al ah nas ihat). Hadits ini diriwayatkan

juga oleh Muslim, dan tidak ada hadits lainnya. Saya telatr

mernbicarakannya di sana, dan saya sebutkan juga hadits Abu

Hurairatr dan lainnya.

' itt (Dia meriwayatkannya seaara marfii). Maksudnya,

riwayat yang semaloa dengan pernyataan, 'S.asulullah SAW

bersabda" dan serupanya. Imam Bukhari telah meriwayatkannya

secara maushul dalam krtab At-Tarikh, derikian juga Abu Daud.

Sementara Ibnu Abi Ashim, Ath-Thabalani dan Al Baghandi

meriwayatkannya dalam Musnad Umar bin Abdil Aziz secara an'anah.

Semuanya meriwayatkannya dari jahn Abdul Aziz bn Umar bin

Abdul Aziz, dia mengatakan, +-,i U'PL:*I-ei i.ilr *Ii 
"i*
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u-9 i11. rr 6 ,ittr')r, [ 'i;ii ,i6 ;1r3rtr f t ,e:li i q ,f i;t
F,6)'o$A u,$ Stl $,,)u t&,I;ir b f tr94,*'S-ft! g*u

mendengar Waidullah bin Mauhib menceritakan Umar bin Abdul
Aziz dari Qabishah bin Dzu'aib, dari Tamim Ad-Dari, dia berkata,
"Alat berlrata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana sunah orang yang

memeluk Islam melalui salah seorang dari kaum muslimin?' Beliau

menjawab, 'Dia adalah manusia yang paling berhak atas hidup dan

matinya'.')

Imam Bukhari berkata, "Sebagian mereka mengatakan dari

Ibnu Mauhib, dia mendengar Tamim, namun itu tidak shahih

berdasarkan sabda Nabi SAW ,'Aibi'F.;t;t (Wata' adalah milik

or ang yang memerdelcakanf'

Asy-Syaf i berkata, "Hadits ini tidak valid, karena Abdul Aziz
bin Umar meriwayatkarurya dari Ibnu Mauhib, sedangkan Ibnu
Mauhib tidak dikenal, dan kami tidak mengetatruinya pemah

berjumpa dengan Tamim. Oleh karena itu, hadits semacam ini tidak
valid."

Al Khaththabi berkata, "Ahmad menilai hadits ini lemah."

Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Ad-Darimi, At-Tirmidzi dan

An-Nasa'i dari riwayat Waki' dan lainnya, dari Abdul Aziz, dari Ibnu
Mauhib, dari Tamim. Sebagian mereka menyatakan bahwa Ibnu

Mauhib pernah mendengar dari Tamim. Sementara At-Tirmidzi
berkata, " Sanad-nyatidak bersambung."

Dia juga berkata, "sebagian mereka memasukkan Qabishatr di

antara Ibnu Mauhib dan Tamim, demikian yang diriwayatkan oleh

Yatryabin Hamzah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang pertama kali saya

sebutkan, juga meriwayatkannya dari jalumya. Sebagian mereka

mengatakan, bahwa dia meriwayatkarmya sendirian dengan

menyebutkan Qabishah. Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkannya dari
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Ibnu Mauhib tanpa menyebutkan Tamim. An-Nasa'i juga

meriwayatkannya.

Ibnu A1 Mundzir berkata, "Hadits im mudhtharib $acau.),

apakah ini dari Ibnu Mauhib dari Tamim, atau di antara keduanya

terdapat Qabishah? Sebagian periwayat mengatakan dari Abdullatr bin

Mauhib, dan sebagian mengatakan Ibnu Mauhib. Sedangkan Abdul

Aziz yang meriwayatkannya bukanlah seorang hafizh (penghafal

hadits)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia termasuk para periwayat Imam

Bul*rari sebagaimana yang telah dikemukakan pada pernbahasan

tentang minuman, namun dia tidak banyak meriwayatkan. Sedangkan

Ibnu Mauhib tidak pematr berjumpa dengan Tamim. An-Nasa'i

mengisyaratkan bahwa riwayat yang mengandung pernyataan batrwa

dia pernah mendengarnya dari Tamim adalah salatr, nurmun sebagian

mereka manilainya tsiqah, dan Umar bin Abdul Aziz merrangku
jabatan kekuasaan. Abu Zur'atr Ad-Dimasyqi dalam Y,rtab At-Tarikh

menukil dengan sanad yang shahih dari Al Auza'i, batrwa dia

menolak hadits ini dan menganggap tidak memiliki asal yang jelas,

sementara Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi menilai hadits in shahih dan

mengatakan, "Ini hadits hasanul makhraj danmuttashil."

hilah yang diisyaratkan oleh Imam Bu*fiad dengan berkat4

"Mereka berbeda pendapat mengenai status shahih hadits ini."

Dalam krtab At-Tarikh lmar,n Bukhari menegaskan, bahwa

hadits ndak shahih karena bertentangan de,ngan hadits, ';r,-a,ilirt Urh

'O-tbl (Sesungguhnya wala' adalah milik orang yang memerdekakan).

Dari situ dapat disimpulkan, bahwa seandainya sanad-nya shahih,

tentu tidak akan bertentangan dengan hadits ini. Tapi jika memang

ada, maka harus dikompromikan, apakah hadits yang disepakati ke-

shahih-awrya dikhususkan oleh ini sehingga mengecualikan orang

yang memeluk Islam melalui seseorang, atau kata ,r ?t1 ,Jit
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ditakwilkan dengan mal<na pertolongan, bantuan dan serupanya,

bukan warisan, sehingga dengan begitu hadits yang disepakati ke-

shahih-awryatetap pada keumumannya?

Jumhur cenderung dengan pendapat kedua, dan kecenderungan

tersebut cukup terlihat jelas. Sementara Ibnu Al Qashshar

memastikannya sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Baththal, dia

berkata, "seandainya hadits iru shahih, maka takwilannya adalah, dia

adalah orang yang paling berhak terhadap muwalah-nya dalam hal

pertolongan, bantuan dan doa ketika dia meninggal, dan sebagainya.

Seandainya hadits ini menggunakan redaksi, . .(b+ng;l g"Oit berhak

terhadap warisannya), maka harus mengktrususkan yang pertama."

Ibnu Al Mundzir berkata, "Jumhur berpendapat dengan

perkataan Al Hasan mengenai ini."

Hammad, Abu Hanifah beserta para sahabatnya berkata, dan

diriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa itu terus berlanjut bila dia sudah

berakal, tapi bila belum berakal maka boleh beralih kepada yang lain.

Yang kedua menjadi berhak, begitu seterusnya."

Ada pendapat lain yang diriwayatkan dari An-Nakha'i, bahwa

tidak boleh beralih. Diriwayatkan juga darinya, bila terus berlanjut

hingga meninggal, barulatr beralih daripadanya. Demikian juga

pendapat yang dikatakan oleh Ishaq dan Umar bin Abdul Aziz. ln
juga pendapat yang disebutkan dalam jalur periwayatan Al Baghandi

yang telah disebutkan. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa ada

seorang laki yang memeluk Islam melalui seorang laki-laki, lalu dia

meninggal dunia dengan meninggalkan harta dan seorang anak

perempuan, kemudian Umar bin Abdul Aziz merrberikan ll2 harta

kepada laki-laki tersebut, dan sisanya untuk anak perempuan tersebut.

Kemudian Imam Bulfiari menyebutkan hadits Ibnu Umar

me,ngenai kisah Barirah karena mengandung redaksi, '-*i'-f. rllbU
(Sesungguhnya wala' adalah milik orang yang memerdekakan).

I

t
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Alasannya, huruf lam di sini berfungsi untuk mengkhususkan.

Artinya, wala' itu khusus bagi orang yang memerdekakan.

Stili I (Hendalorya itu tidak menghalangtmu)- Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, 
"r-XiX-lJ 

(Jangan sampai

itu menghalangimu).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah secara

ringkas, dan di bagran akhirnya disebutkan , f/ 4', o'& 1 iJ6 lOia

berkata, "suaminya adalah orang merdeka.") lni telatr dikernukakan

pada bab sebelumnya dari jalur lainnya dari Manshur, bahwa yang

mengatakan itu adalah Al Aswad, yaitu orang yang meriwayatkan ini

dari Aisyatr. Pada bab sebelumnya, dari jalur Al Hakam dari Ibratrim

dinyatakan batrwa itu adalah Al Hakam. Pembatrasan tentang ini

sudatr dipaparkan sebelumnya.

Tentang Muhammad yang disebutkan di awal sanad hadits

kedua, Abu Ali Al Ghassani mengatakan, bahwa dia adalah Ibnu

Salam, sedangkan Jarir adalah Abdul Hamid.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada pembahasan tentang utang-

piutang disebutkan,;; fi:,s ,".t:a) 6|t lurt ommad menceritakan

kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami). Demikian redaksi

yang dicantumkan pada riwayat mayoritas periwayat. Sementara

dalam riwayat Abu Ali bin Syabbuyyah dari Al Farairi disebutkan,

it'-'';.'t:al (Muhammad bin Salam). Dalam riwayat Abu Dzar Al

Kasymihani disebutkan,'JJi'i.'r-b,3 (Muhammad bin Yusufl.

Maksudnya, Al Baikandi. Dalam kitab Muhammad tidak ada riwayat

dari Jarir selain di kedua tempat ini. Pendapat yang kuat, bahwa dia

adalah lbnu Salam. Abu Nu'aim menilainya gharib, dia meriwayatkan

hadits ini dari jalur Utsman bin Abi Syaibah dari Jarir, kemudian dia

berkata, "Imam Bulfiari meriwayatkannya dari Utsman. Demikian

yang aku temukan."
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23. Warisan lYanita dlari Wala'

:.4
co-,-tJ. 6;::^-: oi -,kG o;trf :Ju ,Ciji \t e,, ; ;t f
'#;iG .i,tst o'-pr- *\,*,r rlrb; Jt"';),u*

'6bf '";).i,r;t l(;t; ,W-f, ,rr, *ht *
6759. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aisyah hendak

membeli Barirah, lalu dia berkata kepada Nabi SAW, 'sesungguhnya
mereka mensyaratkm wala". Maka Nabi SAW bersabda, 'Belilah
dia, lrarena sesungguhnya wala' adalah mitik orang yang
memerdekal@n'."

,bLi,>s.i,trtt,*r;rri,t & i' J;ri6,Uti -u,.G r
.:i,lht ,),:: orlt

6760. Dari Aisyatr, dia berkat4 'Rasulullah SAW bersabd4
'Wala' adalah milik orang yang memberikan uang (membayar
harganya) dan memerdekakannya' ."

Keteranean Hadits:

(Bab warisan wanita dari wala). Pada bab ini Imam Bukhari
menyebu&an hadits Ibnu Umar yang telatr disebutkan pada bab
sebelumnya dari jalur periwayat lairurya, dari Nafi', dan hadits Aisyah
dari jalur lainny4 dari Manshur secara ringkas dengan redaksi, il:;t
z;,ib'};: O;it ,t*t'sy'(Wata' adalah milik orang yang memberikan

uang [membayar harganyal dan memerdekalcannya). Ini adala]r

redaksi Waki' dari SuSan Ats-Tsauri dari Manshur. Diriwayatkan
juga oleh At-Tirmidzi dari riwayat Abdurratrman bin Mahdi, dari
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Suffan dengan redaksi, Ut ,;A ,"tit tyt;Z'A;i-i.A.# ol c.ltt r$
'#j t ht ,V (Bahwa dia hendak membeli Barirah, namun mereka

mensyaratkan wala', maka Nabi SAW bersabda). Al Isma'ili

meriwayatkannya dari jalur Waki' juga, dan dari jalur Abdurrahman

bin Mahdi, semuanya meriwayatkannya dari Suffan secara lengkap,

dan dia berkata, "Redaksinya sama."

Dengan demikian diketahui, bahwa kemungkinan Waki'

meringkasnya, dan diketahui juga bahwa ini mengenai kisah Barirah.

Para sahabat Manshur, seperti Abu Awanah, telah menyebutkannya

dengan redaksi, 'e-tbi d.il}t r1,!1.{sesuns*thnya wala' adalah milik

orang yang memerdeknkan). Demikian juga yang disebutkan oleh

para satrabat Ibrahim, seperti Al Hakim dan Al A'masy, para sahabat

Al Aswad dan para satrabat Aisyah, semua disebutkan dalam Kutub

Siuah.

Selain itu, Ats-Tsauri meriwayatkannya sendirian, lalu Jarir

meriwayatkannya juga dari Manshur dengan redaksi ini. Maka

kemungkinannya Manshur meriwayatkan untuk keduanya secara

makna. Ats-Tsauri juga meriwayatkan sendirian dengan tambahan

redaksi, z-ldt|-J-lj (memerdekakannya). Makna olJt ,s-bbi
(memberikan uang) adalah membayar harganya. Diungkapkan dengan

al wariq (uang), karena kebiasaannya demikian. Makna L;iilr 'rl.:i
adalalr memerdekakan. Kesesuaiannya dengan redaksi, $ibf d.ilir
(Wala' adalah milik orang yang memerdekakan), bahwa keabsahan

memerdekakan adalatr didahului oleh kepemilikan, dan kepemilikan

menuntut adanya konpensasi (pengganti atau pembayaran harga).

Ibnu Baththal berkatq "Hadits ini menunjuk&an bahwa wala'
adalatr milik setiap orang yang memerdekakan, baik laki-laki maupun

perempuan, dan ini sudatr menjadi kesepakatan."

Tentang warisan wala', Al Abhari berkata, "Tidak ada

perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih, bahwa wanita tidak
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berhak memperoleh wala'selain yang mereka merdekakan atau anak-
anak dari orang yang mereka merdekakan, kecuati yang diriwayatkan
dari Masruq, karena dia mengatakan, 'Laki-laki tidak dikhususkan
mendapat wala' dari orang yang dimerdekakan oleh bapak-bapak
mereka. Tapi laki-laki dan perempuan dalam hal ini mempunyai hak
yang szrma seperti halnya warisan'."

Ibnu Al Mundzir juga menukil pendapat seperti itu dari
Thawus. Sedangkan Sahnun membatasinya seperti yang dinukil oleh
Ibnu At-Tin, dan batasan yang disebutkan oleh Al Abhari adalah

mengikuti Sahnun dan lainnya, yakni anak dari perempuan yang
memerdekakan bisa mendapatkan wala' anak dari orang yang
dimerdekakan oleh ibunya. Dia berkata, "lJngkapan yang tepat adala]r,

kecuali apa yang mereka (para wanita) merdekakan, atau dialihkan
kepada mereka oleh orang yang memerdekakan dengan kelatriran atau
pemerdekaan'. Ini untuk memisahkan dari yang mempunyai anak hasil
zina, ataaymgdi-li'an atatt yang surrminya budak. Karena wala' anak
mereka adalatr milik sang ibu."

Dalil jumhur adalatr kesepakatan para sahabat, sedangkan dari
segi pandangan, bahwa wanita tidak dapat mengarrbil seluruh harta
warisan dengan bagian yang ditentukan bila pada posisi ashabah,
maka wala'dikhususkan bagr yang bisa menganrbil seluruh harta,
yaitu laki-laki. Wanita mewarisi orang yang dimerdekakannya, karena

itu dia mewarisi secara langsung, bukan melalui warisan. 'g;1.)l;t
Oi;Jr,s-ibi (Wala' adalah milik orang yang memberilran uang

[membayar harganyaJ) adala]r dalil bagi orang yang mengatakan

tentang orang yang memerdekakan atas nama orang lain berdasarkan

wasiat dari orang yang memerdekakan, batrwa wala'-nya adalatr milik
orang yang memerdekakan berdasarkan pengamalan dan keumuman

sabda beliau SAW, 'ftbt'#.;\:ft (Wala' adalah milik orang yang

memerdekalran).
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Inti dalilnya adalah redaksi, 'O;1, ,)*i cf,.)tlr (Wala' adalah

milik orang yang memberikan uang [membayar harganyaJ). Dengan

demikian redaksi,'fb|';rJ, lmititc orang yang memerdelatran) artnya

milik orang yang memerdekakan dari hartanya ketika memerdekakan,

bukan sekadar memerdekakan saja.

24. Maula Suatu Kaum adalah Bagian dari Kaum itu Sendiri, dan

Anak Laki-Iaki dari Saudara Perempuan juga Bagian dari
Mereka

,ii *t*ril' * d,t,,*,bl .',,irlY; t':
.Ju13 tl .Wl u ?/t J';

6761. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Maula suatu kaum adalah bagian dari kaum itu sendiri."
Atau seperti yang beliau sabdakan.

t-c .if c

ff'd
6762. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Anak laki-

laki dari saudara perempuan suatu knum adalah bagian dari mereka,

atau dari diri merelra."

Keteranean Hadits:

(Bab maula suatu kaum adalah bagian dari kaum itu sendiri).

Maksudnya, orang yang mereka merdekakan dinasabkan kepada nasab

mereka dan mereka mewarisi maula tersebut.

'rf ;& ?Ft *f !r,iti *:, *L ir' & Ut *,rJ *
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(Dan anak laki-laki dari saudara perempuan iuga bagian dari

Mereka). Maksudnya, karena dinasabkan kepada sebagian mereka,

sedangkan saudara perempuan itu adalah ibunya.

'J V istiiii, i. "-:,;1,3:,^r,i;3 
$lL gyu'bah menceritakan

kepada lrnmi, Mu'awiyah bin Qurrah dan Qatadah menceritakan

kepada lcami dari Anas). Demikian redaksi yang dicantumkan dalam

riwayat Adam dari Syu'bah, sedangkan mayoritas periwayat

menyebutk *, 4'6-O iSd * $3';p (Dari Syu'bah, dari Qatadah,

dari Anas) tanpa menyebutkan Muawiyah bin Qunah. Penjelasannya

telah dikemukakan pada pembahasan tentang kisah hidup Quraisy

dengan redaksi hadits yang ringkas. Diriwayatkan juga secara panjang

dari jalur lainny4 dari Syu'bah dari Qatadah pada pembahasan

tentang perang Hunain, dan telah dikemukakan beberapa pelajaran di

sana dan juga pada pembahasan tentang upeti.

Selain itu, A1 Ismaili meriwayatkannya dari berbagai jalur, dari

Syu'bah dari Qbtadah, dan dia berkata, "Yang dikenal dari Syu'batt

tentang: |#:i'c'ji le fF d:l (Maula suatu l<aum adalah bagian

dari mereka, atant dari diri mereka) adalah riwayatnya dari Qatadah

dan dari Muawiyah bin Qurrah. Sedangkan yang dikenal darinya

tentang: 'frt'li',H 31'& lF, *t';.y (Anak laki-laki dari saudara

perempuan suatu kaum adalah bagian dari mereka, atau dari diri

mereka) adalah riwayatnya dari Qatadah saja. Ali bin Ja'ad juga

meriwayatkannya sendirian dari Syu'batr dari Mu'awiyah bin

Qurrah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya tidak demikian, tapi

Abu An-Nashr meriwayatkan hadits tersebut dari Syu'bah dari

Mu'awiyah bin Qunatr juga. Diriwayatkan oleh Ahmad di dalam,4/

Musnad darinya, dan dinyatakan di dalamnya, yang dimaksud itu

adalatr An-Nu'man bin Muqarrin Al Muzani, ibunya adalatr wanita

Anshar.

i

i

l
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'& iF *i'i.y(Anak laki-laki dari saudara perempuan suatu

lraum adalah bagian dari mereka) dijadikan dalil oleh orang yang

berpendapat batrwa dzawul arham mewarisi seperti halnya ashabah.

Sedangkan yang tidak berpendapat seperti itu memaknainya

sebagaimana yang telah dikemukakan. Tampaknya, Imam Bukhari

menyoroti jawabannya dengan mengemukakan hadits ini, karena

seandainyabenarberdalil de,ngan sabdabeliau, "& lF *i i.y(Anak

laki-laki dari saudara perempuan suatu kaum adalah bagian dari

merela) maksudnya adalatr warisan, maka benar pula dalil yang

digunakan untuk menyatakan bahwa orang yang dimerdekakan

mendapat warisan dari orang yang memerdekakannya karena adanya

dalil seperti itu terkait de,ngan haknya. Dengan dernikian itu
menunjnkkan batrwa yang dimaksud dengan sabda beliau, 'ng-r-3Jt n
(dari diri mereka) dan juga '& (bagian dari merelra) berkenaan

dengan pertolongan, bantuan, perbuatan baik, kasih sayang dan

sebagainy4 bukan warisan.

Ibnu Abi Jamrah berkat4 "Hikmah penyebutannya adalatr

untuk membatalkan apa yang biasa mereka berlakukan pada masa
jahiliyah, yaitu tidak memperdulikan anak yang berasal dari anak

perempuan. Apalagi anak dari saudara-saudara perempuan, sampai-

sampai di antara mereka mengatakan,

+r,,1irr;1ti6'.;i. tit;3 ,s)i ;.6;
Puteralrutera kami adalah anak-anak dari anak-anak kami,

s edangkan put eri-Wt eri kami

putera-prutera mereka adalah anak-anak dari para laki-laki yang jauh

Maksudnya adalatl untuk me,ndorong keakraban di antara

kerabat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hikmah di balik dari pendapat yang

menyinggung tentang maula adalah seperti yang telah disebutkan
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mengenai bolehnya menasabkan hamba sahaya kepada maula-nya,
tapi bukan dengan kata "bin". Karena ada ancaman bagi yang
bernasab kepada selain ayahnya, dan bolehnya menasabkan kepada

nasab maula-nya dengan lafazh nasab. Dengan demikian dalil-dalil
tersebut dapat dikompromikan.

25. \ilarisan Tawanan

.*t s;f ; ,ii:: ilrtt u;-l G';r\i L!r; C* t:6j :,)v

6 L6 G U cria, ,ir\i*r>f:t-lt * c; t ,:iv,
,,t',' t' .o; ' ? ' lY'rL ,riti ,Xl ,to',3i n.cL:^j u H ear_

Dia berkata: Syuraih mernberikan warisan kepada orang yang
ditawan musuh, dan dia berkat4 'Dia (orang yang ditawan) lebih
membutuhkannya."

Umar bin Abdul Azizberkata, "Laksanakan wasiat orang yang
ditawan, pemerdekaannya dan apa pun yang dilakukannya terhadap

hartanya selama tidak merubah agamanya. Karena sesungguhnya itu
adalatr hartanya, dia boleh berbuat apa saja yang dikehendakinya."

6763. Dari Abu Hurairatr, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa meninggalkan harta, maka itu untuk para ahli
warisnya. Dan barangsiapa meninggalkan tanggungan, maka

hendalmya datang kcpada kami."

,ti;*,tY'a; i :Jv *i ,lrtit ,)* d, ,f ,1;-:; ,rj e
zt l3 -

.qP xr'!; ur

660 - T'ATIII'L BAARI



Keteransan Hadits:

(Bab warisan tawanan). Maksudnya, tawanan baik diketahui

beritanya maupun tidak.

#i&t; ,l,si::\,a, s'i r,t ;rti L;;"'g-;, os't (syuraih

memberilmn warisan lcepada orang yang ditawan musuh, dan dia

berlrata, "Dia [orang yang ditawanJ lebih membutuhkannya.') Ibnu

Abi Syaibatr dan Ad-Darimi meriwayatkannya secara maushul dai
jalur Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, dia

mengatakan ,\l;i fll G o'6 $ p\iL:t;(Tawanan diberi waisan

bila berada di negeri musuh).Ibnu Abi Syaiba?r menanrbahkarr., e.ff
';-,1'j-$ *); o.,J1t'l,;r-rj (Syuraih berkata, "Dia jauh lebih

membutuhlran warisannya karena sebagai tawanan.' )
'F-t 6 r.6 e * u,J'nwt ;\i*i rt ,iJ,, *'i.* ,)Et

),:;-J ;i'g-fu'i dy ,*l C (Umar bin Abdut Aziz bertrata,

"Laksanalran wasiat orang yang ditawan, pemerdekaannya dan apa

pun yang dilalatlcannya terhadap hartanya selama tidak merubah

agamanya. Karena sesungguhnya itu adalah hartanya, dia boleh

berbuat apa saia yang dikehendakinya.') Dalam riwayat Al
Kasymihani redaksi, c|6i-!6 disebutkan, *b 6. Selain itu, Abdurrzzaq

meriwayatkarurya sec:ua maushul dari Ma'mar, dari Ishaq bin Rasyid,

batrwa Umar pematr mengirim surat kepadanya: Laksanakanlah wasiat

orang yang ditawan.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi dari jalur Ibnu Al Mubarak

dari Ma'mar, dari Ishaq bin Rasyid, dari Umar bin Abdul Aziz
mengenai tawanan yang buwasiat, dia mengatakan, il3 6 *i 47t
#) ,f 'e t lreli u$ llotuonalran untukhr wasiatnya, selama dia

berada di atas Islam tidak akan merubah agamanya).

Ibnu Baththal berkata, "Jumhur berpendapat batrwa bila
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seorang yang sedang ditawan berhak mendapat warisan, maka

warisannya ditahan. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa

dia tidak memberikan bagian warisan kepada orang yang sedang

ditawan di tangan musuh. Pendapat jarnaah dalam masalah ini lebih

tepat, karena bila orang yang ditawan itu seorang muslim, maka dia

masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, H;* Y5'!;'i)i
(Barangsiapa meninggalkan harta, makn itu untuk para ahli
warisnya)." Ldlah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dengan

mengemukakan hadits Abu Hurairah. Penjelasannya telah

dikemukakan tadi. selain itu, dia juga sebagai seorang muslim

sehingga hukum kaum muslimin berlaku padanya, dan itu tidak keluar

dari lingkup tersebut kecuali jika didasarkan pada sebuah dalil seperti

yang diisyaratkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidak cukup hanya

dengan berita bahwa dia telah murtad, sampai dipastikan bahwa dia

benar-benar murtad atas kerelaannya. Oleh karena ifu, seseorang tidak

boleh dihukumi keluar dari hartanya kecuali setelah dipastikan bahwa

dia murtad dengan suka rela, bukan dengan terpaksa.

Apa yang disebutkan oleh Ibnu Baththal dari Sa'id bin Al
Musayyib tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan dia juga

meriwayatkannya dari riwayat lainny4 bahwa tawanan mendapat

warisan. Diriwayatkan juga dua riwayat dmt Az-hthn, sedangkan

menurut riwayat dari An-Nakha'i, dia tidak mendapat warisan.

Catatan

Di aktrir pembatrasan tentang nikah dalam bab hukum orang

yang hilang dari keluarga dan hartanya, telah disebutkan berbagai hal

yang terkait dengan tawanan,'seperti hukum istri dan hartanya, bahwa

isfiinya tidak boleh me,nikatr, dan hartanya tidak boleh dibagikan

selama dia dipastikan masih hidup dan terrpatnya diketahui. Jika

berita tentang dirinya terputus atau tidak ad4 maka dia dianggap

sebagai orang yang hilang. Peqielasan tentang perbedaan pendapat
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mengenai hukumnya telah dipaparkan sebelumnya.

26. Orang Muslim Tidak Mewarisi Orang Kalir dan Orang Kalir
Tidak Mewarisi Orang Muslim. Bila Orang Kalir Memeluk Islam

sebelum Harta Warisan Dibagikan, Maka Dia Tidak Memperoleh

Bagian Warisan

) ,i$'rLj *\t ,* dtil ,qz?nr ur., fi i -,a;17

.pJr';6;lt,tj ;r<st 7,jit,> I
6764. Dari Usamatr bin Zaid RA, bahwa Nabi SAW bersabd4

"Orang muslim tidak mantarisi orang lcafir, dan orang kafir tidak

mewaisi orang muslim."

Keteranean lladits:

(Bab orang muslim tidak mavarisi orang kafir dan orang kafir
tidak mewarisi orang muslim). Demikian redaksi Imam Bukhari

dengan mencantumkan judul dengan redaksi hadits, kemudian dia

mengatakan,'i otl li Lrir &'oi IP'nt"t $y2 gtta orang kafir

memeluk Islam sebelum harta warisan dibagikan, maka dia tidak

memperoleh bagian warisan). Imam Bulfiari mengisyaratkan, bahwa

keumuman hadits ini mencakup garrbaran ini. Karena itu, barangsiapa

membatasi tidbk adanya warisan dengan perrbagian, maka dia harus

mengemukakan dalil. Dalil jamaatr, bahwa warisan dapat dimiliki jika

terjadi kematian. Jika harta si mayit berpindatr dari kepemilikan si 
,

maylt lantaran kernatiannya, maka pembagiannya tidak ditunda, sebab

sudah menjadi hak orang yang menerima perpindatran kepemilikan

itu, walaupun harta warisan itu belum dibagikan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Gambarannya adalah, bila
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seorang muslim meninggal dengan meninggalkan dua orang anak

misalnya, yang satu muslim dan yang lain kafir, lalu yang kafir itu
memeluk Islam sebelum harta warisan dibagikan, maka menurut
jumhur, dalam masalah ini yang dijadikan sebagai patokan adalah apa

yang ditunjukkan oleh keumuman hadits LJsamah."

Maksudnya, hadits yang disebutkan pada bab ini, kecuali

riwayat yang berasal dari Mu'adz, dia berkata, "Orang Islam mewarisi

orang kafir, tapi tidak sebaliknya." Dia berdalil, bahwa dia pernah

mendengar Rasulullah SAw bersabda, 'fu-Yt t;-/-i[]i (Islam itu

menambah dan tidak mengurangi). Maksudnya, hadits yang

diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai shahih oleh Al Hakim dari
jalur Yahya bin Ya'mur, dari Abu Al Aswad Ad-Du'ali, darinya.

Al Hakim berkata, "Sanadhadits tersebut shahih."

Disebutkan batrwa ada keterputusan sanad antara Abu Al
Aswad dan Mu'adz, namun mendengar darinya memang

memungkinkan. Bahkan, Al Jauzaqani menyatakan, batrwa itu bathil
dan beresiko.

Al Qurthubi dalam l<rtab Al MuJhim berkata, "Itu perkataan

yang pernah diceritakan, namun tidak diriwayatkan."

Sebenarnya hadits itu telah diriwayatkan oleh orang yang telatr

saya sebutkan. Tampaknya, Al Qurthubi tidak mengetahui hal itu.

Ahmad bin Mani' meriwayatkan dari Mu'adz de,ngan sanad yang

kuat, batrwa dia memberikan warisan ke,pada orang Islam dari orang

kafir, tapi tidak sebaliknya (orang kafir tidak diberi warisan dari harta

yang ditinggalkan orang Islam). Musaddad meriwayatkan darinya,

bahwa ada dua orang bersaudara yang berselisih datang kepadanya,

salah seorang mereka muslim dan yang lain adalah Yahudi. Bapak

mereka telatr meninggal sebagai Yahudi, lalu analarya yang Yatrudi

mengambil seluruh harta peninggalannya, kemudian yang muslim

menuntutnya. Mu'adz kernudian memberikan kepada yang muslim

bagran warisannya.
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Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Abdullah bin

Ma'qil, dia berkata, "Aku tidak pernah melihat keputusan yang lebih

baik dari yang diputuskan oleh Mu'awiyah: Kami mewarisi ahli kitab,

sedangkan ahli kitab tidak mewarisi kami, sebagaimana halnya

menikahi wanita mereka dihalalkan namun tidak dihalalkan mereka

menikatri wanita kami."

Ini juga merupakan pendapat Masruq, Sa'id bin Al Musayy'ib,

Ibrahim An-NalJra'i dan Ishaq. Datil jumhur, itu adalah qiyas yang

menyelisihi nash, karena maksud nash sudah cukup jelas, sehingga

qiyas tidak dianggap karena sudah ada nashnya. Sedangkan hadits ini
bukanlah sebagai nashnya yang bermaksud itu, tapi diartikan bahwa

Islam melebihi agama-agama lainnya, dan itu tidak terkait dengan

warisan. Ada qiyas lainnya yang juga menyelisihinya, yaitu bahwa

warisan berkaitan dengan perwalian, padatral tidak ada perwalian

antara orang Islam dan orang kafir berdasarkan firman Allah dalam

suralr Al Maa'idah ayat sl, dA;.iq:rl'&at6.iq)i ,s)d$':jiir r2ii4:s I
(Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani

menj adi pemimpin-p emimpin [muJ ; s ebagian mereka adalah p emimpin

bagi sebagian yang /ain). Selain itu, orang dzimmi boleh menikatri

wanita kafir harbi namun tidak mewarisinya. Sementara pendapat

ketiga, menganggap adanya pembagian warisan. Pendapat ini berasal

dari Umar, IJtsman, Ikrimah, Al Hasan dan Jabir bin Zaid, ini juga

merupakan salah satu riwayat dari Ahmad.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ada riwayat valid dari Umar yang

sebaliknya, sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab warisan

rumah-rumah di Makkah, yang disebutkan pada pembahasan tentang

haji. Di dalamnya disebutkan setelah penyebutan hadits bab ini secira

panjang lebar mengenai kasus Aqil bin Abi Thalib, "IJmar
mengatakan", lalu disebutkan redaksi tersebut seperti yang disebutkan

di sini.

Lt j.i$tp*"lir L; f (Orang Islam tidak mewarisi orang lrafir
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...). Sebelumnya, telatr dikemukakan pada pembahasan tentang

pe,perangan redaksi, AjJt (Orang mulonin) di kedua tempatnya.

Sementara An-Nasa'i meriwayatkT :.*ypyu d1n riwayat Husyaim,

dal'i Az-Ztth/j dengan redaksi, ,P Jj,,l ,ltrt1y (Para pemeluk dua

agama tidak saling mewaris{). Selain itu, ada riwayat janggal yang

berasal dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri seperti itu. Namun hadits ini

memili(i hadits pendukung yang dikemukakan At-Tirmidzi dari hadits

Jabir dan lairurya dari hadits Aisyatr yang dikemukakan oleh Abu

Ya'la. Syahid ketiga berasal dari hadits Amr bin Syu'aib, dari

ayahny4 dari kakeknya yang disebutkan dalam keempat kitab ls-
Sunan.

Sanad Abu Daud hingga Amr adalah sanad yang shahih.

Haditsnya dijadikan pedoman oleh orang yang mengatakan, batrwa

pemeluk agama kafu tidak mewarisi perreluk agirma kafir lainnya.

Jumhur memakrainy4 bafuwa yang dimaksud dengan salatr satu dari

kedua agzlma itu adalah Islam, dan yang lain adalatr agama kafir.

Dengan demikian menjadi sama dengan riwayat yang dikemukakan

dengan lafazh hadits bab ini. Pemaknaan ini lebih tepat daripada

memaknai zhatrimya secara qnum sehingga me,lrghalangi pemeluk

agama Yahudi -misalnya- 
unhrk mewarisi pemeluk agama

Nashrani.

Menurut ulama Sya{i'i, yang be,nar adalatr onmg kafir

mewarisi orang kafir. Ini juga merupakan pendapat ulama Hanafi dan

senada dengan pendapat dari Malik dan Atrmad. Diriwayatkan juga

darinya, batrwa yang merrbedakan adalah antara kafir dzimmi dan

kafir harbi. Demikian juga mentrnrt ularna Syaf i. Diriwayatkan dari

Abu Hanifatr, batrwa kafir harbi tidak mewarisi kafir dzimmi, dan jika

keduanya salna-sama kafir harbi maka disyaratkan berasal dari satu

rumatr. Sedangkan me,lrurut ulama syaf i, tidak dibedakan, dan

menunrt merek4 ada juga pendapat seperti yang dikemukakan ulama

Hanafi.
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Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, Rabi'ah dan segolongan ulama,

bahwa kekufuran itu ada pada tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani dan

yang lain. Pemeluk salatr satu dari agama-agama tersebut tidak

mewarisi dari kedua agilma lainnya. Diriwayatkan dari segolongan

ulama Madinah dan Bashratr, bahwa masing-masing golongan kafir

adalah agama, maka mereka tidak memberikan warisan kepada

pemeluk Majusi dari orang penyembah berhala, tidak juga

memberikan warisan kepada orang Yahudi dari orang Nasrani.

kri juga bagian dari pendapat Al Auza'i, bahkan dia berkata,

'?emeluk suatu sekte dari suatu agafffl tidak mewarisi sekte lainnya,

misalnya pemeluk aliran Ya'qubiyah dan Malakiyah dari kalangan

kaum Nasrani."

Kemudian ada perbedaan pendapat mengenai orang yang

murtad. Asy-Syaf i dan Ahmad mengatakan, bahwa bila orang

murtad meninggal, maka hananya menladrfai'kaum muslimin. Malik

berpendapat, bahwa hartanya menjadi/ai'kecuali bila murtadnya itu

bertujuan untuk menghalangi para ahli warisnya yang muslim,

sehingga harta warisannya tetap menjadi hak mereka. Demikian juga

pendapatnya mengenai orang zindiq. Diriwayatkan dari Abu Yusuf

dan Muhammad, bahwa harta waris,umya menjadi hak para ahli

warisnya yang muslim. Diriwayatkan dari Abu Hanifah, bahwa harta

yang diperolehnya sebelum murtad menjadi hak para atrli warisnya

yang muslim, sedangkan harta yang diperolehnya setelatr murtad

diseratrkan ke Baitul Mal. Diriwayatkan dari sebagian tabiin, di

antaranya adalah Alqamah, bahwa hartanya menjadi hak para pemeluk

agrrma yang dipeluknya. Diriwayatkan dari Daud, batrwa hartanya

dikhususkan bagr para pemeluk agama yang diyakininya, tanpa perlu

dij elaskan secara rinci.

Kesimpulanny4 pendapat yang berkenrbang menge'nai

masalatr ini ada enilm madzhab seperti yang diisyaratkan oleh Al

Mawardi.
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Al Qurthubi dalam kitab Al Mufhim berdalil untuk

madzhabnya dengan firman Allah dalam suratr Al Maa'idatr ayat 48,

t W)b* & d!+ J$.(Untuk tiapliap umat di antara knmu, Kami

berilran aturan dan jalan yang terang). Maksudnya, agalraa dan aturan

yang bermacam-macam. Dia berkata, "Argumen yang mereka

gunakan adalah firman AUah dalam surah Al Baqarah ayat 120, 'fj
'#'d ,? ,s1r:ait lj i:jijr''&t ,?'i (Orang-orang Yahudi dan

Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga knmu mengiladi

agama mereka). Namun di sini Allah menyebutkan millah (agama)

dalam bentuk tunggal. hi tidak bisa dijadikan sebagai dalil, karena

lafazhtunggal ini bermalara banyak, sebab disandangkan kepada yang

banyak, seperti halnya ungkapan: '& {l 1ae 7 i?i (mengambil

dari para ulama agama ilmu mereka). Maksudnya, '& J? e @*"

dari masing-masing mereka).

Mereka juga berdalil dengan firman-Nya dalam surah Al

Kaafirunn ayat 1, oSiujilir t+i U'$ lKotol*nlah, "Hai orang-orang

kafir!,) Jawabnya: perintatr ini ditujgkan kepada orang-orang kafir

Quraisy, dan mereka adalatr para,penyembatr _berhala. Sedangkan

jawaban mereka tentang hadits, A Sl'l',>ttE-y (Para pemeluk d.ua

agama tidak saling mewarisi),bahwa yang dimaksud adalah agama

kafir dan agama Islam, dapat ditanggapi batrwa bila benar yang

terdapat dalam hadits Usamah, maka yang terdapat pada hadits

lainnya menjadi tertolak. Dalil, prllir 7r<hL;-1 lorong kafir tidak

mewarisi orang Islam) dijadikan dalil yang me,nrbolehkan

pengkhususan keumuman Al Qur'an de,lrgan .hadits ahad, kare,na

firman Allah dalam suratr An-Nisaa' ayat 1 {S;7\1,r+ ht '3+i-
(Allah mensyariatftan [mewajibtranJ ftepadamu tentang [pembagian

warisan untukJ anak-analsna) adalatr bersifat umum menge'nai anak,

lalu dari ini dikhususkan anak yang kafir, sehingga dia tidak mewarisi

dari yang Islam berdasarkan hadits tersebut. Lalu dijawab, bafiwa
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pelarangan itu berdasarkan Uma'. Karena telah terjadi ijma' dari

khabar ahad, maka pengkhususan itu didasari oleh ijmak, bukan

hanya oleh khabar tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tapi yang berdalil dengan bagian

keduanya memerlukan jawaban, lalu sebagian orang cerdas berkata,

"Cara umum di sini adalah pasti, dan indikasi dalilnya terhadap setiap

pribadi hanyalah dugaan, dan cara khusus di sini adalah dugaan,

sedangkan indikasi dalilnya adalah pasti, oleh karena itu keduanya

saling menyeimbangkan. Kemudian yang khusus lebih dominan,

karena pengamalannya harus memadukan antara kedua dalil tersebut,

berbeda dengan kebalikannya. "

27. Warisan Budak Nasrani dan Mukatab Nasrani, serta Dosa

Orang yang Tidak Mengakui Anaknya

28. Orang yang Mengakui Orang Lain sebagai Saudara atau
Sebagai Anak dari Saudara

*j ,r?j ,;i J; 'rL;4LI:UE 6 r*?nt *2, *,G r
,-l ,!.-^e €l'i) bt Jy, ti ur :iv-,, Jui ,P, G fi:) ct

n*i r;[:'a):;.*',Sv, t ;1*t ,:,ir'fi';t* ,,fG,
^.rtllr j; at Jrt'F.y.$,:', *) it). &u),gt J;r6-
;. :'b i U i :Ju;,i#; E u{ olr;,{; A *; *
l,o.-. n !.rz ,z ts n'.. r.,' o ' o'
.4,r) e:;.0:jr- ll ^4 *r2 .7Al ;W) il$,ltff ,-^,r;

3 t.
.$ ei'r; tr:lJu

6765. Dari Aisyah, dia berkata, :'Sa'ad bin Abu Waqqash

l

fi
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berselisih dengan Abd bin Zarn'ah mengenai seorang anak. Sa'ad

berkata, 'Wahai Rasulullah, ini adalatr anak saudaraku, Utbah bin Abu
Waqqash, dia telatr berpesan kepadaku, bahwa dia adalah anaknya.

Lihatlah kemiriparmya'. Abd brn Zanf ah berkata, 'Ini saudaraku,

wahai Rasulullah. Dia latrir di tempat tidur ayahku dari budak

perempuannya'. Nabi SAW kemudian memperhatikan kemiripannya,

hingga beliau melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah, namun

beliau bersabda, 'Dia mililonu wahai Abd bin Zam'ah. Anak adalah

mitik (si empunya) tempat tidur, dan bagi pezina adalah batu. Dan

berhijablah darinya wahai Saudah binti Zam'ah'."

Aisyatr berkat4 "Anak itu kemudian tidak pernatr melihat

Saudah sama sekali."

Keteransan Hadits:

(Bab warisan budak Nasrani dan mulcatab Nasrani). Demikian

redaksi pada mayoritas naskah tanpa menyebutkan hadits, sedangkan

pada riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan Al Kasymihani

disebutkan bab "Orang yang Mengakui Orang lain sebagai Saudara

atau sebagai Anak dari Saudara'' tanpa menyebu.tkan hadits, kemudian

yang ketiga dia berkata bab "Warisan Budak Nasrairi dan mukatab

Nasrani" tanpa menyebutkan hadits, lalu dia berkata bab "Dosa Orang

yang tidak Mengakui Analarya". Setelah itu disebutkanlatr kisatr Sa'ad

dan Abd bin Zarr'ah. Ibnu Baththal dan Ibnu At-Tin tidak
me,ncantumkan redaksi bab "Orang yang tidak Mengakui Anaknya"

dan me,nempatkan kisatr Ibnu Zam'ah pada bab "Orang yang

Mengakui Orang lain sebagai Saudara," sedangkan pada bab "Warisan

Budak" tidak menyebutkan hadits sebagaimana pada naskah

mayoritas.

Adapun dalam riwayat Al Ismaili tidak terdapat bab "Warisan

Budak Nasrani", tapi yang ada padanya adalah bab "Dosa Orang yang

tidak Mengakui Anaknya" dan dia berkatao "Imam Bukhari
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menyebutkarulya tanpa hadits." Selanjutnya dia berkata, bab "Orang

yang Mengakui Orang lain sebagai Saudara atau sebagai Anak dari

Saudara'' dan menyebutkan kisah Abd bin Zarfah. Pada riwayat Abu

Nu'aim disebutkan, bab "Warisan orang Nasrani, Orang yang tidak

Mengakui Anaknya, dan Orang yang Mengakui Orang lain sebagai

Saudara atau Anak Saudara." Semua ini kembali kepada riwayat Al
Farabri dari Imam Bukhari. Sedangkan dalam riwayat An-Nasafi

dicantumkan bab "Warisan Budak Nasrani dar, mukatab Nasrani" dan

dia berkata, "Dia tidak menuliskan hadits padanya." Selanjutnya

adalah, bab "Orang yang tidak Mengakui Anaknya, dan Orang yang

Mengakui Orang lain sebagai Saudara atau Anak Saudara" lalu dia

menyebutkan kisah Ibnu Zam'ah.

Dari semua ini dapat disimpulkan, bahwa mayoritasnya

menjadikan kisah lbnu Zam'ah sebagai judul "Orang yang Mengakui

Orang lain sebagai Saudara atau Anak Saudara'' dan tidak ada

kejanggalan padanya. Dua judul lairurya, salah satunya tidak
dicantumkan pada sebagian naskah sedangkan pada sebagian lainnya
disebutkan.

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari tidak mencantumkan

hadits di bawah judul ini. Sementara madzhab para ulama, bahwa bila
budak Nashrani meninggal, maka hartanya menjadi milik majikannya
karena Ihktor perbudakan itu. Sebab hak kepemilikan budak dianggap

tidak sah dan tidak pernanen, oleh karena itu harta itu menjadi milik
sang majikan, bukan lewat warisan, sebab yang dimiliki melalui cara

warisan adalah yang menjadi milik berkesinambungan bagr yang

mewarisinya."

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, bahwa harta budak, tersebut

menjadi milik Baitul Mal, bukan menjadi milik majikannya karena
perbedaan agrrma keduanya. Sedangkan tentang mukatab (budak yang

mengadakan perjanjian dengan majikan dengan cara mencicil
kemerdekaannya), bila dia meninggal sebelum menyelesaikan

cicilannya, sementara dia memiliki harta yang jumlatrnya menoukupi
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untuk melunasinya, maka sisa cicilan tersebut diambil dari hartanya

untuk melunasinya,lalu sisanya menjadi milik Baitul Mal.

Saya Qbnu Hajar) katakan, tentang masalah budak mukatab

ada perbedaan pendapat yang bermula dari perbedaan pendapat

tentang budak yang telatr membayar sebagian cicilanny4 apakatr dia

dimerdekakan sekadar dengan nilai yang telah ditunaikan, atau

berlanjut dalam status budak karena masih ada yang belum dilunasi?

Penjelasan tentang masalatr ini telatr dikemukakan pada pembahasan

tentang memerdekakan budak.

Ibnu Al Manalyar berkata, "Kemungkinan Imam Bukhari

hendak memasulkan judul ini di bawah hadits sebelumnya, karena

pengamatan tentang itu memungkinkan, misalnya dikatakan, majikan

boleh mengambil harta itu, karena budak itu adalah miliknya dan dia

berhak mengambil harta itu darinya sewaktu si budak masih hidup,

maka terlebih lagi setelah dia meninggal. Bisa juga dikatakan batrwa

majikan tidak boleh mengarnbilnya berdasarkan keumuman hadits, I
;*i pll.iir L; Q*"g Islam tidak mev,arisi orang l*fir).Pendapat

pertama dalam hal ini lebih tepat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pengertiannya adalatt seperti yang

telatr dikemukakan. Al Karmani mengupas apa yang terdapat dalam

riwayat Abu Nu'aim, lalu dia berkata" "Di sini ada tiga judul

berurutan, dan haditsnya cocok untuk yang ketig4 yaltu: orang )rang
mengakui orang lain sebagai saudara atau analc saudara. kti
menegaskan apa yang mereka sebutkan, batrwa Imam Bulfiari
mencantumkan beberapa judul dan hendak memasuld(an beberapa

hadits padanya namun tidak sempat me,nyelesaikannya. Dia semgaja

me,ngosongftan di antara setiap dua judul, lalu sebagian penukil

menggabungkannya dengan bagran lainnya."

Kemungkinan asalnya adalatr, judul "Warisan Budak Nasrani

dar, mukatab Nashrani" disatukan dengan judul "Orang Muslim tidak

mewarisi Orang Kafit'' dan setelatr itu tidak ada lagi kejanggalan
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kecuali judul "Orang yang tidak Mengakui Anaknya", apalagi redaksi

yang dikemukakan oleh Abu Dzar, saya akan mengemukakannya pada

bab berikutnya.

Tambahan:

Imam Buklari tidak menyebutkan dengan redaksi, "Warisan

orang Nasrani apabila dimerdekakan oleh orang Islam". Mengenai hal

ini, Ibnu At-Tin telah menyebutkan delapan pendapat. Umar bin

Abdul Aziz, Al-Laits dan Asy-Syaf i berkata:

a. Dia sebagai maula muslim bila orang yang dimerdekakan itu
mempunyai ahli waris, jika tidak maka hartanya menjadi milik
majikannya.

b. Hanya diwarisi oleh anak.

b. Hanya diwarisi oleh anak dan bapak.

d. Anak, bapak dan saudara.

e. Mereka dan ashabah.

f. Warisannya unfuk dzawul arham-nya.

g. Untukbaitul mal sebagaili'

h. Ditahan, jika ada yang mengaku dari kalangan Nasrani, maka

menjadi miliknya."

Adapun yang dinukilnya dari Asy-Syaf i, tidak diketatrui oleh
para satrabatnyq sementara kebalikannya diperselisihkan. Jumhur

berpendapat, bahwa bila orang kafir memerdekakan oftrng Islam maka

dia tidak mewarisinya dengan wala'. Menurut riwayat dari Ahmad,

bahwa dia mewarisinya. Dinukil juga riwayat seperti itu dari Ali.
Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Al Hakim

dari jalur Abu Az-Zubair, dari Jabir secara marfit', pXjt'ui-,
't-jil iii:l-?b't3-bl y'g.tr."tt (Orang Islam tidak mewarisi orang
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Nashrani, kecuali dia adalah budak laki-lakinya atau budak

perempuannya). Hadits ini dinilai cacat oleh Ibnu Hazm karena

tindakan tadlis Abu Az-Zubur sehingga tidak bisa diterima'

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-

Zubair, bahwa dia pemah mendengar Jabir, sehingga tidak bisa

dijadikan dalil untuk kedua masalah ini karena j elas mauquf

(Bab dosa orang yang tidak mengahti analorya). Pada bab ini

Imam Bukhari mencantumkan hadits Aisyah mengenai kisah

perselisihan Sa'd bin Abi Waqqash dengan Abd bin Zarrfah.

Penjelasannya telah dipaparkan pada bab "Anak Dinasabkan kepada

Ayah yang Sah". Judul ini luput dari pencantuman hadits ini.

Kemungkinan juga, Utbah bin Abi Waqqash meninggal sebagai

muslim, dan yang mendorongnya untuk berwasiat kepada saudaranya

untuk mengambil anaknya dari budak perempuan Zaar'ahkarena takut

bila dia hanya bersikap diam (tidak memberitahukan) padahal dia

yakin bahwa anak itu adalah anaknya, maka dia akan menempati

posisi tidak mengakui anakny4 semeirtara dia telah mendengar

anc:rman bagi orang yang tidak mengakui anaknya. Oleh karena itu,

dia berpesan kepada saudaranya, baltwa anak itu adalatr anaknya dan

menyuruhnya untuk menas abkannya.

Namun jika berdasarkan perkiraan bahwa Utbah meninggal

dalam keadaan kafir, maka kemungkinan bahwa yang mendorong

Sa'ad untuk me,nasabkan anak saudaranya karena tidak mengakui

anak saudara bisa berarti tidak mengakui anak, karena dia bisa

mewarisi dari pamannya sebagaimana halnya dia mewarisi dari

ayatrnya. Memang, ada ancaman bagt orang yang tidak mengakui

anaknya, yaitu riwayat Mujahid yang berasat dari Ibnu umar secara

marfit', -^ '^r,plt i[h 'a;i gi,f r d 
"tA;,l. 

rrni',y e* (Barangsiapa

tidak mengahti anabtya karena mempermalukannya di dunia, maka

Allah alran mempermalukannya pada Hari Kiamal). Namun di dalam

sanad hadits ini terdapat Al Jalrah, ayatrrya Waki', yang

laedibilitasnya masih diperselisihkan. Selain itu, ada jalur periwayatan
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lainnya dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi dengan

redaksi, )6t'U iikf#l! 9rU b gl * (Barangsiapa tidak mengahti

analotya, maka dia hendalcnya bersiap-siap menempati tempat

dudulorya di neraka). Juga, di dalam sanad hadits ini terdapat

Muhammad bin Abi Az-Ztaizi'ah yang meriwayatkan dari Nafi'.
Abu Hatim mengatakan bahwa haditsnya munkar.

Hadits ini mempunyai hadits penguat dari hadits Abu Hurairatr

yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i serta dinilai shahih

oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dengan redaksi, 'Ft'rii'# h')6fri
i+ i' ',.;r;y 4 k (Laki-laki mana pun yang mengingftari analmya

padahal dia melihatnya, maka Allah menutup darinya). Di dalam

sanad hadits ini terdapat Ubaidullah bin Yusuf Hijazi, dirnana hanya

Yazidbin Al Had yang meriwaya&an darinya.

29. Orang yang Mengaku Bernasab kepada Selain Ayahnya

,i; *:t rg }i, rt,'"/rii;:Jv t.. \". , , c. ..
a:.c Al e/t P ,f

.?,? $Lu6 *i,,P,fi,& ii xj i jl,;3t i
6766. Dari Sa'ad RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi

SAW bersabda, 'Barangsiapa mengalru bernasab kepada selain

ayahnya padahal dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, malra haramlah

surga baginya'."

€3.|f;i
yA?t, ,b*:)

'u ,4tdil [. t.
o_f ) iGrG6!i'q 6:,JwiK

6767. Aku kemudian me,nceritakan hal itu kepada Abu Bakratr,
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maka dia pun berkata, "Dan aku pun telah mendengarnya dengan

kedua telingaku dari Rasulullah SAW serta dipahami oleh hatiku."

6768. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Janganlah lralian membenci ayah kalian, barangsiapa membenci

ayahnya, maka itu adalah kekufuran."

Keteranean Hadits:

(Bab orang yang mengahr bemasab kepada selain ayahnya).

Kemungkinan maksudnya adalah dosa orang yang mengaku seperti itu
seperti yang dinyatakan sebelumnya. Atau Imam Bul*rari
mengemukakannya karena adanya ancirmm kekufiuan dan

diharamkannya surga, maka dari itu diseratrkan kepada yang berusaha

menakwilkannya.

Yang mengucapk *, i:r3. e-.\ .t-i; lt (Alat kemudian

menceritakan hal itu kepada Abu Balcrafr) adalah Abu Utsman. Ini
dicantumkan juga dalam riwayat Husyaim dari Khalid A1 Hadzdza'

yang disebutkan oleh Muslim di awal kisatr. Redaksinya berasal dari

Abu Utsman, dia berkat4 'I(etika Ziyad mengaku, aku pun datang

rnenemui Abu Bakratr, lalu aku berkata, 'Apa yang telah kalian

lahkan ini? Sesungguhnya aku telatr mendengar Sa'ad bin Abi
Waqqsh mengatakan'. Setelatr itu disebutkan haditsnya secara marfu'.

Selanjutrya Abu Bakrah berkata, 'Aku juga telah mendengamya dari

Rasulullatr SAW'."

Yang dimaksud dengan Ziyad ini adalah Ziyad bin Sumalyah.

Sunialyatr adalah ibunya yang menjadi budak perempuan Al Harits

bin Kaladah, dia menikalrkannya dengan maula Ubaid, lalu dia
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melatrirkan Ziyad di atas tempat tidtx maula Ubaid. Saat itu mereka

sedang berada di Thaif sebelum warga Thaif memeluk Islam.

Kemudian pada masa khilafah lJmar, Abu Suffah bin Harb

mendengar perkataan Ziyad di hadapan IJmar, ternyata perkataannya

sangat fasih sehingga membuatnya takjub, maka dia berkata,

"sungguh aku mengetahui siapa yang menempatkannya pada ibunya.

Jika aku mau, aku bisa menyebutkannya, tapi aku takut terhadap

IJmar."

Ketika Muawiyatr menjawab khalifah, Ziyad memimpin

pasukan berkuda di pihak Ali, dia ingin membujuknya, maka dia pun

menjamunya de4gan syarat agar mau bergabung dengan Abu Suffan,

ternyata Ziyad cenderung seperti itu. Sejak itu muncullatr pidato-

pidato yang menyatakan bahwa Muawiyatr mengakuinya, dan dia

menugasinya memimpin Bashrah, lalu Kufah, dan memuliakannya.

Ziyad kemudian berhasil mengukir sejarah dan politiknya yang

terkenal. Namun banyak satrabat dan tabiin yang mengingkari itu pada

Mu'awiyah, mereka berdalil dengan hadits, ;t:l)1.'.lJit (Anak adalah

milik [si empunyal tempat tidur). Keterangan sekilas tentang hal ini

telatr dikemukakan sebelumnya.

Abu Utsman mengkhususkan pengingkaran terhadap Abu

Bakrah, karena Ziyad adalah saudaranya seibu. Abu Bakrah

mempunyai kisatr tersendiri bersama Ziyad yang telatr diisyaratkan

pada pembatrasan tentang kesaksian. Haditsnya pun telah

dikemukakan pada pembahasan tentang perang Hunain dari riwayat

Ashim Al Ahwal, dari Abu Utsman, dia berkat4 "Aku mendengar

Sa'ad dan Abu Balaah...." Sebelumnya, telah dikernukakan juga

segala sesuatu yang berkenaan dengan Abu Balaah.

?t? -'Ui *j't ifi *- li r-J f jt el's,a (Barangsiapa

mengaht bernasab kepada selain ayahnya padahal dia tahu bahwa itu

bulcan ayahnya, maka haramlah surga bagtnya). Dalam riwayat

Ashim yang dikemukakan Muslim yang telatr diisyaratkan tadi
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disebutkan, *.1 * i/Lyi GtJ ,,*il'4,, (Barangsiapa mengaht ayah

dalam Islam kepada selain ayahnya). Hadits kedua juga seperti itu
dan penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang kisah

hidup Quraisy saat membicarakan tentang hadits Abu Dzar, dimana di

dalamnya disebutkan, ';t :tl.e-'$t q 4 r?il';pj (Barangsiapa

mengalcu kepada selain ayahnya sedang dia mengetahuinya, makn dia

telah la{ur). Selain itu, disebutkan juga dengan redaksi, y- * ,\
(Malra dia fufur terhadap Allah). Pembatrasan tentang masalah ini

telah dikemukakan di sana. Disebutkan dalam hadits Abu Bakar Ash-

Shiddiq, 'OS'oyt f ',n ,*y!urg (Adalah l*fur terhadap Attah

orang yang tidak mengahti nasab walaupun kecit). Hadits ini

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani.

"A 't4 *]',f '*) ,rJ |6r.W * tie'; I lJoogontah tralian

membenci ayah kalian, barangsiapa membenci ayahnya, maks itu
adalah kelatfuran). Demikian redaksi dalam riwayat mayoritas, dan

demikian juga dalam riwayat Muslim. Sedangkan dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, ';l 1 $ @aka sungguh dia telah l"tfrr\.

Nanti, penjelasan tentang masalatr ini akan dikemukakan pada bab

merajam wanita hamil karena zina. Dalam hadits Umar yang panjang

disebutkan ,'J;."F ';l'$.q * tti 1 (Janganlah kalian membenci

ayah lralian, karena itu adalah kehtfuran terhadap Tuhan kalian).

Ibnu Baththal berkata, 'Makna hadits ini bukan berarti orang

yang dikenal dengan nasab yang bukan ayatrnya akan tercakup dalam

ancaman ini, seperti Al Miqdad bin Al Aswad. Maksudnya, orang

yang mengalihkan nasab dari ayatrnya kepada selain ayahnya,

sedangkan dia me,ngetatrui itu serta melaklrkannya dengan sengaja atas

dasar kemauannya sendiri. Pada masa jahiliyah, orang-orang tidak

mengingkari bila ada seseorang yang mengangkat anak dari anak

orang lain, lalu si anak dinasabkan kepada orang yang mengangkatnya

sebagai anak, sampai turunnya firman Allalt dalam surah Al Ahzaab
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ayat s,lt a+ 'tr*Jt $'gft,;;V\i lfansgillah mereka [anak-anak

angl<at ituJ dengan [memakaiJ nama bapak-bapak mereka; itulah

yang lebih adil pada sisi Allah) dan firman Allatr dalam surah Al

Atuaab ayat 4, 6i;l nSi$il'f+ 61 (Dan Dia tidak meniadikan

anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu [sendiriJ).

Setiap anak angkat kemudian dinasabkan kepada nasab yang

sebenarny4 dan penasaban kepada orang yang mengangkat anak pun

ditinggalkan. Namun gebagran mereka terlanjur sudatr dikenal dengan

nzrma orang yang mengangkahrya sebagai anak, sehingga tetap

digunakan dengan maksud agar diketahui bahwa yang dimaksud

adalah itu, bukan bermaksud penasaban, seperti Al Miqdad bin Al

Aswad. Sebenarnya Al Aswad bukan ayahnya, tapi nama orang yang

mengangf,atnya sebagai anak. Nama ayahnya adalah Amr bin

Tsa'labatr bin Malik bin Rabi'ah Al Batrani. Ayahnya adalah sekutu

Kindah, maka ditarrrbahkan pada namanya Al Kindi. Kemudian dia

bersekutu deirgan Al Aswad bin Abd Yaghuts Az-Z.ihri yang

kemudian me,lrgangkat Al Miqdad sebagai anak, maka muncullah

sebutan Ibnu Al Aswad."

Dia juga berkat4 'Yang dimaksud dengak kufur di sini

bukanlatr kufur sebenamya yang menyebabkan pelakunya kekal di

neraka."

Setelah itu dia menge,rrukakarurya secila panjang lebar, dan

itu telah dikemukakan pada pembahasan tentang kisatr hidup Quraisy
dan pada permulaan pe,rnbahasan tentang iman. Sebagian pensyarah

mengatakan, batrwa sebab penyandangan kekufuran di sini adalah

karena oftmg yang melakukan itu berarti berdusta kepada Allah,

seakan-akan dia berkat4 "Allatr mencipakanku dari air mani si

fulan," padatral sebenarnya tidak demikian, tetapi Allatt

menciptakannya dari air mani lainnya. Berdasarkan hadits ini, maka

sabda beliau pada hadits yang telatr disebutkan tadi, ii-4 ?-;dt *t'i.\

.

I
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'FU1.l:l (Anak dari saudara perempuan suatu kaum adalah bagian dari

diri mereka) aan irril'U lF jy lmauta suatu lcaum adalah bagian

dari diri mereka) tidak bersifat umum, karena bila bersifat umum

maka boleh dinasabkan kepada pamannya ---rnisalnya-, dan ini
bertentangan dengan hadits bab ini yang menyatakan ancaman keras

bagi yang melakukan itu. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa

ini bersifat khusus. Maksudnya, dia termasuk mereka dalam hal kasih

sayang, perbuatan baik, saling menolong dan sebagainya.

30. Bila Seorang lYanita Mengakui Seseorang sebagai Anak

..a.,

'ii *t {'bt,,ti, i' J?t'of ,lz?nt *>tr;:} ,ri r
Utn,r-1.iri.l1 ;ur;i ilr ia a3g.t t411 ysllt U"
.lur'* it t-it'.sili uvi ltr'+t dt:tietl,
ot;it &9.F.,5:FJJ.y H,iy!' *Lt'rtt J*6
.J,&.1, ',1 #r, e,$t :Jui is#l6 i>f-lr t1-)b t"rt', ;

.6'fu).yrH .6.r $,?ttt'a;} ,'SIkt :,s;!drljui

ir l* & ci q"';lr U ;:51.t,- i#- t1 .Iri ,e;:; Iie
,aa

't,.*jt

.6769. Dari Abu Hurairatr RA, bahwa Rasulullah SAW
bersabda, uAda dua peremryan yang masing-masing bersama

anaknya, kemudian datanglah seelar srigala lalu membawa salah

seorang anak mereka. Salah seorang dari kedua perempuan itu lantas

berlrata kepada yang lain,'Srigala itu telah membawa analonu'. Yang

satunya menjawab, 'Srigala itu telah membawa analonu'. Kemudian
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lreduanya mengadu kepada Dawud AS, lalu beliau memenangkan

perempuan'yang lebih tua. Setelah itu kedua perempuan keluar

menemui Sulaiman AS dan memberitahukan hal itu, malm Sulaiman

berkata, 'Bawakan pisau kepadalail alat akan membelah anak ini

menjadi dua'. Perempuan yang lebih muda berkata,'Jangan engkau

lqlatl(an itu, semoga Allah merahmatimu. Anak itu adalah analotya'.

Mendengar itu, Sulaiman kemudian memutuskan bahwa anak itu

adalah anak perempuan yang lebih muda."

Abu Hurairatr berkata, "Demi Allah, aku tidak pematl

mendengar kata as-sikkirn (pisau) kecuali pada hari itu. Biasanya kami

me,ngatakan al mudyah (pisau)."

Keteransan Hadits:

(Bab bila seorang wanita mengalai seseorang sebagai anak).

Pada bab ini Imam Bukhari mencantumkan kisatr dua perempuan yang

masing-masing membawa anaknya, lalu srigala mernbawa salah

seorang anak, kernudian keduanya berselisih tentang anak siapakatr

yang hilang, maka keduanya pun me,ncari keadilan dari Dawud. Di
sini disebutkan juga keputusan Dawud. Penjelasannya telah

dikemukakan pada pembahasan judul Sulaiman dari hadits-hadits para

nabi.

Ibnu Baththal berkat4 "Mereka sepahat batrwa ibu tidak dapat

menasabkan anak kepada suami yang mengingkarinya. Bila dia dapat

menunjukkan bukti maka diterima karena dia berada dalam tanggung

jawabnya. Bila seorang wanita tidak bersuami mengatakan tentang

seseorang yang tidalc diketahui ayatnry4 'Ini anakku', dan tidak

seorang pun yang menyangkalnya, maka itu berlaku berdasarkan

perkataannya (pengakuannya), sehingga dia mewarisi si anak itu dan

si anak itu pun mewarisinya, serta si analc prur diwarisi oleh saudara-

saudara seibunya itu."

Namun pendapat ini disangkal oleh Ibnu At-Tin, dia
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menceritakan dari Al Qasim, '?erkataan wanita itu tidak diterima bila
dia mengaku anak terhadap anak temuan."

An-Nasa'i menyimpulkan banyak hal dari hadits ini dalam

kitab ls-^Sznan Al Kubra. Dia kemudian mencantumkan judul "Hakim
boleh Membatalkan Apa yang telah Diputuskan oleh Lairurya yang

Setingkat Dengannya atau lebih Baik bila Perkaranya Menuntut
Demikian". Kemudian dia mengemukakan hadits ini dari jalur Ali bin
Ayyasy, dari Syu'aib dengan sanad-nya yang disebutkan di sini. Di
dalamnya dia menyatakan batrwa telah terjadi tahdits (penceritaan

langsung) antara lllblu Az-Zinad dan Al A'raj serta Abu Hurairah, lalu
dia mengemukakan hadits yang menyerupai apa yang dikemukakan
oleh Abu Al Yaman.

Selain itu, dia juga mencantumkan judul 'hakim memutuskan

dengan keputusan yang kebalikan dari apa yang diklaim oleh
terhukum bila hakim mengetahui batrwa kebenaran adalatr selain yang

diklaim itu". Setelah itu dia mengemukakan hadits ini dari jalur
Miskin bin Bukair dari Syu'aib, di dalamnya disebutkan, i',-{yiy:Sui

r ,alla..rr L (ui .tij,,it g" ,a:}A dui .',;Z:.sffs i-ab.9*;d. ,ibbi
'n-;f,1iii( iij ,#. y, # aq';j. ,i:r{hii (Sutaiman kemudian bertrata,

"Potonglah dia [anak ituJ menjadi dua bagian. Setengahnya untuk
perempuan ini, dan setengah lagi untuk perempuan ini." Maka
perempuan yang tua berkata, "Ya, potonglah dia." Sementara

perempuan yang muda berlata, "Janganlah kalian memotongnya.

Dia analcnya." Maka Sulaiman memutuskan untuk perempuan yang
menolak Sulaiman memotongnya).

Dia telah mengisyaratkan kepada perkataan perempuan yang

muda, 6:ij $ lOia analorya),n:tmun Sulaiman tidak memutuskan

dengan p.ernyataan ini, tapi memufuskan bahwa si anak adalah anak

perempuan yang mengatakan perkataan itu. Dia juga memberinya
judul 'I(eluwesan bagi hakim untuk mengatakan tentang sesuatu yang
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(Sulaiman kemudian berlcata, "Bawalcan pisau kepadaku, alru aknn

membelah anak ini menjadi dua." Mala perempuan yang muda

berlrnta, "Apa engkau akan membelahnya?" Sulaiman menjawab,

"Ya." Perempuan itu berkata lagi, "Jangan kau lalatkan, bagianlat

pada anak tersebut untukwanita yang tua itu.')

Diriwayatkan juga oleh Muslim dari jalur Abu Az-Zhad

nrrmun tidak mengemukakan redaksinya, tapi memasukkannya pada

riwayat Warqa' dari Abu Az-Zinad. Saya telah menyebutkannya

dalam biografi Sulaiman. Kemudian dia memberi judul 'Memahami

Peradilan dan Mencermatinya serta Memutuskan Berdasarkan

Pembuktian" lalu dia mengeinukakannya dari jalur Bisyr bin Nahik

dari Abu Hurairah dan menyebutkan hadits ini secara ringkas. Di

bagran aklrirnya, dia mengatakan,- cJiil ,tg 'i ,-rsi{ }iitt},iuit
'#- ol|Jt € $"toiman kemudian berkata -yakni kepada

perempuan yang tua-, "seandainya benar dia analonu, tentu mglau
tidak alan rela dia dipotong.')

31. Ahli Garis Keturunan

6770. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Sesunguhnya Rasulullah

SAW masuk ke tempatku dengan riang gembira, tampak sinar

F'' p: iaht,,l- ir J;'Lt'Uti t& ilr & *.G t
iyq H $l#Lf n:; ;f :Jui' *i'116l'a:t rr::t, ,*

."* u tl:bX. itdtri er.,!,Ju; *: i :lditrb irG i *:)
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kesenangan pada raut wajahnya, laru beliau bersabd4 ,Tahukah

engkau, bahwa Mujazziz tadi melihat Zaid bin Haritsah dan (Jsamah
bin Zaid, lalu dia mengatarran, 'sesungguhnya turci-kaki ini
sebagiannya adalah bagian dari sebagian yang lain,.,,

c ,, ,: .i. . o7. 1, 1- r- r.
?;-'.>u {) *a\t & ytJ;, * yt,iGqG r
',/. tr-;t'",4r'"i', (j:;)'o( q; J -*r,o 6- :Jr- "r:i -*:
c , .trz ctt :' .z $z^- t -" 'r--;J ,('e'""'1o!.1 t+b i r*+t ,1-irJ f$) N G. a;af 6li

*'u t1:bX.idtri sylt:Jui r:arsf
6771. Dari Aisyah, dia berkata, "pada suatu hari Rasulullah

sAw masuk tempatku dengan riang gembira, lalu beliau bersabd4
'wahai Aisyah, tahukah engkau bahw.a Mujazziz Al Mudliji telah
masuk ke tempatla4 lalu dia melihat (lsamah bin Zaid dan zaid, saat
kepala keduanya telah ditutupi kain sedang kaki-kaki mereka tampak
keluar, lalu dia mengatakan, ,sesungguhnya kaki_kaki ini
sebagiannya adalah bagian dari sebagian yang lain,."

Keterangan hadits:

(Bab ahli garis keturunan). Maksudny4 orang yang dapat
mengenali kemiripan dan dapat membedakan jejak keturunan.

*i't-13l'O:; tj','-j * ,F,t (Beliau masuk ke tempatlat

dengan riang gembira, tampak sinar kesenangan pada raut
waiahnya). Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan
tentang sifat Nabi SAW.

ti;;rJ,'oi g; i1 ,jA (Beliau kemudian bersabda, ,,Tahukah

englrau, bahwa Mujazzi). Yang dimaksud dengan ar-ru'yah di sini
adalah mengetahui dengan pasti. Telatr dikemukakan pada
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pembahasan tentang kisah hidup Zaid, dadr jalur Ibnu Uyainah, dari

Az-hthnredaksi, .,trr*i' 
'U 

U' gA;Vi giaancah engkau mendengar

apa yang dikatakan oleh Al Mudliji). Sebelumnya, telah dikemukakan

juga pada pembahasan tentang sifat Nabi SAW dari jalur Ibrahim bin

Muhammad, dari Az-Ztthidengan redaksi, "ttlrt * )?'s (seorang ahli

garis keturunan masuk l@ tempatlat). Kemudian di dalamnya

disebutkan , z3-r,tb qr??s W|'&j * ht d* d, ,.tfi 1uo*"

Nabi SAW pun gembira karena hal itu dan merasa takiub, lalu beliau

mengabarkan hal itu kepada Aisyah). Sementara dalam riwayat

Muslim dari jalur Ma'mar dan Ibnu Jwaij, dart Az-Znhn disebutkan,

,4rr'i*i o'fi 1U"i*riz adalah seorang ahli garis ketuntnan).

Mujazziz adalah lbnu A1 A'war bin Ja'dah Al Mudliji. Dia

dinisbatkan kepada Mudlij bin Murratr bin Abdi Manaf bin Kinanah.

Kehandalannya dalam hal mengetahui garis keturunan memang

populer di kalangan mereka dan di kalangan bani Asad. Bangsa Arab

pun mengakui hal ini, namun keahlian ini tidak khusus pada mereka.

Yazidbin Harun dalam Y,rtab Al Faraidh meriwayatkan dengan sanad

yang shahih hrngga Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Umar juga

seorang ahli garis keturunan. Dia me,ngemukakannya saat

menyebutkan kisahnya. Umar adalah orang Quraisy yang bukan

berasal dari kalangan marga Mudliji dan tidak pula dari marga Asadi,

tidak ada marga Asad yang Quraisy dan tidak pula Khuzaimah.

Mt$azziz tersebut adalah ayahnya Alqamah bin Mujazziz yang

telatr disebutkan dalam bab '?eperangan Abdullah bin Hudzafah"

pada pembahasan tentang peperangan. Mush'ab Az-Zubui dan Al
Waqidi menyebutkan, bahwa disebut Mujazziz karena apabila dia

mengambil tawanan ketika pada masa jahiliyatr, dia mernotong rambut

ubun-ubunnya lalu melepaskannya. Mujazziz memang seorang yang

mengerti tentang garis keturunan. Ibnu Yunus menyebutkannya di

kalangan orang-orang turut dalam penaklukan Mesir, dan dia berkata,

".,qku tidak mengetatrui riwayatnya."
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,;:) i ualt{f i.*$ ,}{p (radi dia mbtihat Zaid bin

Haritsah dan Usamah bin Zaid). Dalam riwayat yang setelahnya

disebutkan, ,W');:)W'n # ryi vf-i: ),-: ;taal 
"f? * ,P3

r;$tl-3i i2:riJ (Dia masuk ke tempatlat, lalu dia melihat Usamah bin

Zaid dan Zaid saat kepala keduanya telah ditutupi kain sedang kaki-

lrabi merelm tampak keluar). Dalam riwayat Ibratrim bin Sa'ad

disebutkan, g#X-f-ii;r:'lt (Saat (Jsamah dan Zait tengah

berbaring). Tambatran redaksi ini menepis dugaan orang yang

berkata, "Boleh jadi dia berpihak pada keduanya karena sebagaimana

yang diketahui bahwa mereka mengaburkan status lJsamah."

f.|y t$ai,i. qSebagiannya adalah bagian dari sebagian yang

lain). Dalamriwayat Al Kasymihani disebutk an, rP-5.|r1 lSungguh

dari sebagian yang lain).

Abu Daud berkat4 "Ahmad bin Shalih menukil dari para ahli

nasab, bahwa pada masa jahiliyatr mereka mencemooh nasab Usamah,

karena dia berkulit sangat hitam, sedangkan ayahnya, Zaid, berkulit

putih batrkan lebih putih dari kapas. Ketika seorang ahli garis

keturunan mengatakan demikian walaupun warna kulit keduanya

berbeda, Nabi SAW merasa senang dengan itu, kare,na hal itu sudatr

cukup unhrk menepis cemoohan terhadapnya yang berpangkal dari

anggapan metreka."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Ibnu Sirin, balnrra ibunya

Usamatr -yaitu Ununu Aiman, maula Nabi SAW- adalatt

perempuan hitam. Oleh karena itu, Usamatr terlahir hitam. Disebutkan

dalam kitab Ash-Shahih dari Ibnu Syihab, batrwa Ummu Aiman

adalah orang Habasyatr (Etiophia) peurbantunya Abdullah, ayatr Nabi

SAW, dan dikatakan batrwa dia termasuk tawanan Habasyah yang

datang pada tatrun gajah, lalu menjadi budak Abdul Muththalib yang

kemudian diberikan kepada Abdullatr (ayah Nabi SAW). Sebelum

menikatr dengan Zaid, dia menikah dengan Ubaid Al Habasyi, lalu
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melahirkan Aiman. Oleh karena itu, dia dikenal dengan julukan

(Jmmu Aiman (ibunya Aiman). Selain itu, dia juga dijuluki Ummu

Azh-Zhiba'. Keterangan mengenainya telah dikemukakan di akhir

pembahasan tentang hibah.

Iyadh berkata, "seandainya benar bahwa Ummu Aiman

berkulit hitam, tentu mereka tidak akan menglngkari kehitaman

analmya, Usamah, karena perempuan yang hitam dan laki-laki yang

putih kadang melatrirkan anak yang hitam."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan Ummu Aiman tidak

begitu hitam, lalu usamatr latrir dengan kulit yang sangat hitam

sehingga pengingkaran tersebut terj adi'

Pelaiaran Yang daPat diambil:

1. seseorang boleh bersaksi pada suatu bagran yang tampak dan

hal itu cukup dengan mengetatruinya tanpa melihat wajatt

2. Mayat laki-laki boleh dibaringkan bersama anak laki-lakinya

dalam satu kain.

3. Diterimanya kesaksian orang yang bersaksi sebelum diminta

bersaksi ketika tidak ada tuduhan.

4. Seorang hakim boleh menampal<kan kegernbiraan dengan

tampaknya kebenaran pada salah satu dari kedua belatr pihak

ketika tidak adanya dorongan nafsu.

Pada pembatrasan tentang li'an, telahdikemukakan hadits Abu

Hnrairalr menge,nai kisah yang menyebutka,.,3':)l (W i;,Ui e!;t'tt1,

(Sesungguhnya istrilru telah melahirkan seorang anak hitam).

Kemudian di dalamnya disebutkan sabda Nabi SAW , "O:-*'e'i'M

(Boteh jadi itu terjadi karena faHor gen). Penjelasannya telatr

dikemukakan sebelumnYa.
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Catatan

Maksud dimasukkannya hadits ini ke dalam pembahasan

tentang faraidh (pembagian warisan) adalah untuk menyangkal orang
yang menyatakan batrwa pendapat atrli garis keturunan tidak berlaku,
karena orang yang mengakuinya dan mengamalkannya,

berkonsekuensi terjadinya warisan antara yang dinasabkan dengan

yang dinasabkan kepadanya.

Penutup

Pembahasan faraidh memuat 43 hadits marfii', di antaranya

ada yang mu'allaq, )Naitu hadits Tamim Ad-Daxi me,lrgenai orang yang

memeluk Islam melalui orang lain, sedangkan yang lainnya maushul.
Hadits yang disebutkan secara berulang dan yang telah disebutkan
sebelumnya berjumlah 3T hadits, sedangkan sisanya tidak terulang. Di
antaranya tidak ada yang diriwayatkan oleh Muslim selain hadits Abu
Hurairalr, iI #, $i (Dend.a janin adalah seorang budak)dan hadits

Ibnu Abbas, t-lli'! ;aqrrjrt 4j41 (Berikanlah warisan kepada yang

berhak mmerimanya).

Sedangkan hadits Mu'a& tentang warisan saudara perempuan

dan anak perempuan, hadits Ibnu Mas'ud tentang warisan anak
perempuan dari anak laki-laki, hadits te,lrtang budak saa'ibah (budak

yang dimerdekakan tanpa wala) dan hadits Tamim Ad-Dari secara

mu'allaq, semuanya diriwayatkan oleh Imam Bulfiari secara

sendirian. Pada penrbahasan ini terdapat juga 24 atsar sahabat serta
generasi setelatr mereka
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